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PRAKATA

Dignity Counts: A guide to using budget analysis to advance human rights
adalah tanggapan terhadap minat dan antusiasme yang semakin
menggelembung terhadap kegunaan dan potensi analisis anggaran sebagai
alat (atau strategi) untuk melindungi dan mempromosikan penikmatan HAM
pada umumnya, dan hak-hak ekonomi, social dan budaya pada khususnya.
Tiga organisasi telah memimpin dalam menyusun Dignity Counts, yaitu Fundar,
International Human Rights Internship Program dan International

Budget Project. Masing-masing terlibat dalam proyek ini karena berbagai alasan
dan membawa keahlian dan pengalamannya untuk proyek ini:

u Fundar - Centro de Análisis e Investigación, bertempat di Mexico City,
terlibat dalam penelitian, analisis, pendidikan dan advokasi seputar isu
demokrasi di Meksiko. Analisis anggaran adalah komponen kunci
pekerjaannya dan bagian dari pekerjaan yang melibatkan analisis terhadap
anggaran pemerintah Meksiko untuk menilai transparansinya dan
mengevaluasi akuntabilitas pemerintah serta pemenuhan kewajiban haknya.
Fundar bekerjasama dengan organisasi-organisasi lain di Amerika Latin
dan Afrika yang bekerja di isu-isu serupa. Organisasi ini juga memiliki
program HAM dan kolaborasi antara program tersebut dengan program
anggarannya adalah pekerjaan utama Fundar pada Dignity Counts.

u Proyek Anggaran Internasional (The International Budget Project (IBP))
adalah bagian dari Pusat untuk Anggaran dan Prioritas Kebijakan yang
berpusat di Washington, D.C. IBP membantu organisasi-organisasi non-
pemerintah dan para peneliti dalam menganalisis kebijakan anggaran dan
untuk memperbaiki proses dan institusi anggaran. Proyek ini khususnya
tertarik pada membantu dengan penelitian terapan yang berguna dalam
debat kebijakan yang terus-menerus dan dengan penelitian mengenai
dampak kebijakan anggaran pada kelompok miskin. Karena keprihatinan
tersebut, IBP berkomitmen untuk membantu organisasi non pemerintah
belajar cara menggunakan analisis anggaran sebagai alat untuk memajukan
hak-hak ekonomi, social dan budaya.

u Program Pelatihan HAM Internasional (The International Human Rights
Internship Program (IHRIP)) adalah bagian dari Institut Pendididkan
Inernasional dan berpusat di kantor IIE di Washington, D.C. IHRIP
memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar organisasi
di bidang HAM dan bidang-bidang lain. IHRIP adalah suatu proyek hak
Ecosoc, yang salah satu bagiannya adalah berkolaborasi dengan kelompok-
kelompok penggiat HAM di seluruh dunia untuk mengembangkan
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sumberdaya pada kegiatan seputar hak-hak Ecosoc, empat di antaranya
tertuang dalam buku Ripple in Still Water, A Rights-Based Approach to
Budget Analysis (ditulis oleh Ma. Socorro Diokno), Circle of Rights dan
Out o f the Shadows.

Pada tahun 2001 Fundar mendekati kantor Ford Foundation di Mexico City
dengan ide untuk menyelenggarakan workshop yang mempertemukan penggiat
HAM dan analis anggaran terapan. Tujuan workshop adalah untuk memulai
proses membangun jembatan antara dua bidang dan mengeksplorasi nilai
yang dapat ditambahkan pada kerja kedua bidang tersebut dengan cara
membawa keahlian dan pengalaman mereka dalam satu forum.

Dengan dukungan yang penuh semangat dari Ford Foundation dan keramahan
yang hangat dan efisien dari Fundar, workshop tersebut terselenggara pada
Januari 2002, ketika kelompok yang terdiri dari dua puluh analis anggaran
terapan, penggiat HAM dan staff Ford Foundation bertemu selama tiga hari di
Cuernavaca, Meksiko. Focus awal dari pertemuan itu adalah saling mengenal
satu sama lain dan memahami asumsi yang mendasari pekerjaan di masing-
masing bidang, konsep dan strategi yang dijalankan, serta “jargon” dan alat-
alat yang digunakan. Kami kemudian mengeksplorasi “nilai tambah” kolaborasi
melalui focus bergantian pada keempat studi kasus. Laporan workshop yang
berjudul Promises to Keep: Using public budgets as a tool to advance eco-
nomic, social and culturalrights, dirancang untuk menjadi sumber bagi mereka
yang tertarik mempelajari pekerjaan anggaran dalam mempromosikan hak-
hak Ecosoc, dan banyak penggiat HAM yang menganggapnya berguna.1

Workshop Cuernavaca dalam banyak hal adalah pengalaman transformatif bagi
para pesertanya. Akibat pembahasan intensif di dalam dan di luar workshop,
para peserta melihat betapa spesifik dan kongkritnya bantuan analisis anggaran
terhadap mereka yang bekerja untuk memajukan hak-hak Ecosoc. IHRIP dan
IBP, keduanya membantu perencanaan pertemuan itu dan telah diwakili di
sana, telah berkolaborasi dengan Fundar sejak tahap mengidentifikasi cara
untuk membawa pembahasan lebih lanjut. Dignity Counts adalah produk
signifikan dari kolaborasi tersebut.

Seiring dengan pekerjaan hak-hak Ecosoc yang tumbuh dengan berbagai
lompatan di seluruh dunia, sejumlah besar organisasi dan individu menyatakan
minat untuk mempelajari bagaimana analisis anggaran dapat memberi
kontribusi bagi pekerjaan mereka. Pada bulan Juni 2003 sejumlah peserta di
konferensi internasional pertama Jaringan Internasional untuk Hak-hak Ecosoc

1 Salinan laporan tersedia di internet di:http://www.internationalbudget.org/themes/ESC/
FullReport.pdf (dalam bahasa Inggris); dan http://www.fundar.org.mx/fundar/documentos/ddhh/
promesas_que_cumplir. pdf (dalam bahasa Spanyol).
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(ESCR-Net) menghadiri workshop dan sesi anggaran dan hak-hak Ecosoc. Para
peserta ini dan pihak-pihk lain yang hadir sekarang menjadi angota Kelompok
Kerja Anggaran dari ESCR-Net. Para anggota kelompok kerja tersebut telah
mengungkapkan kebutuhan akan sumberdaya yang dapat membantu mereka
mempelajari cara penggunaan anggaran dalam pekerjaan mereka di bidang
hak-hak Ecosoc. Kami berharap Dignity Counts dapat memenuhi kebutuhan
tersebut.

Dignity Counts dibangun di sekitar “kehidupan sebenarnya” studi kasus yang
kemudian dikembangkan oleh staff Fundar, dengan bantuan dari organisasi-
organisasi lain di Meksiko yang berkolaborasi dengan Fundar. Tanpa kerja
keras yang dilakukan Fundar dan para koleganya dalam mengembangkan studi
kasus tersebut, tidak akan ada Dignity Counts. Studi kasus itu memberikan
bukti kongkrit bahwa analisis anggaran dapat menjadi alat penting untuk
membantu menilai pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap hak-hak Ecosoc
dan menyoroti tindakan-tindakan khusus yang dapat dilakukan untuk
memulihkan kegagalan pemenuhan kewajiban.

Hasil dari penelitian Fundar digabungkan oleh IHRIP ke dalam draft publikasi
ini. Draft tersebut dibahas oleh para peserta di workshop kecil yang diadakan
di Washington, D.C,. pada 10-12 Maret 2004. Salah satu peserta workshop
tersebut, “Babes” Ignacio, menyukai semangat yang timbul di sana dan memberi
catatan yang digantungkan di kantornya di Manila: “Tulis dengan penuh hasrat,
edit tanpa ampun”. Banyak komentar dan saran yang lugas dan langsung ke
pokok masalah, selain jelas berdasar pada keyakinan terhadap sumberdaya
dan dalam tekad yang hangat untuk “melakukan dengan benar”. Terima kasih
yang mendalam bagi para peserta workshop yang telah menyumbangkan pada
kami banyak waktu, tenaga dan dukungan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih yang paling hangat pada Mertz Gilmore
Foundation atas dukungannya yang berlimpah bagi proyek ini, dan pada Mona
Younis, program officer di Foundation, yang komitmennya pada hak-hak Ecosoc
dan keyakinannya pada proyek ini begitu penting dalam penyelenggaraan
proyek.

Helena Hofbauer Ann Blyberg Warren Krafchik
Fundar IHRIP IBP
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Pendahuluan

Anggaran dan Hak Asasi Manusia

Menghormati hak asasi rakyat harus menjadi salah satu prioritas, bahkan
prioritas tertinggi pemerintah sehingga dapat melakukan banyak hal untuk
memenuhi kewajibannya. Presiden misalnya, dapat mempromosikan hak
pendidikan dengan berpidato mengenai pentingnya pendidikan bagi
pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat secara keseluruhan.
Pemerintah local dapat mengumpulkan masyarakat suatu daerah untuk saling
membantu menanam tanaman yang dapat dipanen tahun ini atau besama-
sama mengecat puskesmas.

Kadang-kadang, untuk menghormati HAM, pemerintah seharusnya tidak
melakukan sesuatu, misalnya tidak melarang anak perempuan bersekolah atau
tidak menyiksa tahanan politik.

Memenuhi kewajiban HAM rakyat juga tidak selalu berarti membelanjakan
uang negara. Namun dalam kenyataan, seringkali pemerintah diharuskan
membelanjakan uang negara secara tepat untuk memenuhi kewajibannya.
Sumberdaya keuangan perlu diarahkan untuk, misalnya, melatih polisi agar
tidak menyiksa warga yang melanggar, melatih hakim dan memelihara lembaga
peradilan. Dana diperlukan untuk menggaji guru, membangun sekolah dan
memastikan kondisi kerja yang nyaman dan mendukung bagi buruh pabrik.
Itu adalah beberapa tindakan yang penting untuk memenuhi HAM yang
membutuhkan uang.

Tekad pemerintah untuk terus memenuhi kewajiban HAM harus dituangkan
dalam kebijakan local dan nasional serta anggaran publik. Dengan kata lain,
pemerintah harus membelanjakan uang pada “mulut terbuka yang
memerlukannya”. Pihak yang tertarik untuk menilai apakah pemerintah sudah
memenuhi kewajiban HAM-nya harus mulai melihat pendapatan, alokasi dan
pembelanjaan pemerintah yang tercermin dalam anggarannya. Namun
sekompleks dan serinci apapun analisis anggaran tidak akan mungkin menjawab
semua pertanyaan mengenai sebaik apa program pemerintah dijalankan.
Peningkatan dana pendidikan misalnya, dapat diberikan pada sekolah. Namun
tidak ada jaminan bahwa kualitas pengajaran yang diberikan akan meningkat.
Menilai kualitas pengajaran memerlukan lebih dari analisis anggaran saja.
Pemerintah dapat membuka pusat pangan darurat di daerah yang dilanda
kekeringan, tetapi jenis makanan apa yang ada untuk diberikan pada yang
memerlukan? Cukupkah kandungan kalori dan gizinya? Apakah makanan
tersebut tepat dan dapat diterima penduduk di wilayah tersebut? Ahli gizi
dapat memberikan jawaban yang lebih berguna daripada analisis anggaran.
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Pada saat yang sama, analisis anggaran dapat memberikan banyak informasi
bagi mereka yang peduli pada HAM –khususnya jika figure anggaran dianalisis
bersama dengan data-data lain yang dihasilkan oleh, misalnya, ahli statistik,
gizi, sosiologi, dsb. Analisis anggaran dapat memberikan gambaran tindakan
pemerintah dari tahun ke tahun serta cakupan yang direngkuhnya dari yang
dijanjikannya pada periode sebelumnya. Analisis anggaran dapat menjadi alat
yang berguna untuk menunjuk kegagalan pemerintah memenuhi kewajibannya
memenuhi hak asasi rakyat dan bahkan dapat menunjuk tindakan tepat yang
dapat diambil pemerintah untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan lebih
baik.

“Nilai tambah” bagi pekerjaan di bidang HAM melalui analisis
anggaran

Pekerjaan di bidang HAM dapat menjadi sangat efektif tanpa analisis anggaran.
Banyak kelompok yang melakukannya. Namun demikian, analisis anggaran
memberikan banyak keuntungan bagi pekerjaan di bidang HAM dalam banyak
hal:

u HAM diakui secara moral sebagai sesuatu yang mewajibkan. Namun dalam
dunia politik praktis dan pemerintahan, HAM seringkali dipandang terlalu
idealis dan tidak realistis. Di sisi lain, kecakapan teknis yang diperlukan
untuk analisis anggaran dihargai sangat tinggi dalam dunia tersebut; analisis
anggaran memang memiliki nilai lebih karena sifat teknisnya. Menjalankan
kekuatan moral HAM bersama dengan kekuatan teknis (dan aura “lebih”)
analisis anggaran dapat membantu para penggiat HAM dalam memberikan
bukti dan argumen yang lebih kuat.

u Para penggiat HAM, terutama yang berada dalam arena hak-hak asasi
ekonomi, social dan budaya yang masih relatif baru, seringkali dituduh
pemerintah sebagai terlalu banyak mengeluh tanpa memberikan saran
yang kongkrit untuk memperbaiki situasi. Analisis anggaran dapat
menunjuk kelemahan dalam pembelanjaan pemerintah, penyelewengan
dana atau pembelanjaan yang terkait dengan komitmen HAM –terutama
yang terkait dengan kewajiban “positif”nya (kewajiban untuk melakukan
tindakan), bukan kewajiban “negatif”nya (kewajiban untuk tidak melakukan
suatu tindakan).

u Analisis anggaran dapat membantu menilai seefisien apa penggunaan
sumberdaya oileh pemerintah. Pemerintah dapat saja menjawab (dan
seringkali dengan alasan) bahwa mereka tidak memiliki sumberdaya cukup
untuk menjalankan kewajiban ini atau itu. Karena sumberdaya selalu
terbatas, penggunaannya harus selalu diupayakan agar memberikan
dampak maksimum. Analsisis anggaran dapat membantu menentukan di

Pendahuluan
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mana anggaran tersebut dihalangi atau bocor (hilang) ketika diberikan
dari satu tingkat pemerintahan ke tingkat lainnya.

u Organisasi penggiat HAM dapat merekomendasikan untuk menjalankan
program atau proyek baru yang dapat lebih mendukung kewajiban
pemenuhan hak tersebut. Di sisi lain, pemerintah dapat menjawab bahwa
organisasi HAM tidak memahami berapa biaya yang diperlukan. Namun
jika pemerintah menunjukkan program atau proyek yang telah dijalankan
dan saran kongkrit mengenai sumberdaya yang tepat dapat ditemukan
dalam anggaran, maka rekomendasi organisasi penggiat HAM tersebut
biasanya dapat diterima dan dianggap serius, terutama oleh departemen
pemerintah yang ingin melakukan hal yang benar.

u Hasil analisis anggaran dapat diintegrasikan ke dalam strategi advokasi
yang sudah akrab bagi penggiat HAM, dan dalam proses tersebut dapat
dihasilkan strategi-strategi yang lebih efektif. Badan legislative misalnya,
mungkin tidak akrab dengan figure-figur anggaran atau memahami
implikasi anggaran pemerintah. Penjelasan yang tepat mengenai implikasi
pembelanjaan anggaran tertentu terhadap HAM dapat membantu para
anggota legislative, dan pada gilirannya akan mendorong mereka untuk
lebih terbuka pada usulan yang diajukan oleh para penggiat HAM.
Pengadilan juga terbukti reseptif terhadap argumen HAM yang digunakan
sebagai bagian dari data bukti yang dihasilkan dari analisis anggaran. Namun
bukan hanya di tingkat legislative dan peradilan saja pekerjaan anggaran
ini dapat memperkuat upaya advokasi. Masyarakat juga dapat menjadi
sangat terlibat dalam tindakan seputar figure-figur sederhana yang terkait
pembelanjaan pemerintah pada tingkat local, karena mereka dapat
memahami dampak dari dana-dana tersebut bagi kehidupan mereka sehari-
hari.

Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS)Menggunakan

anggaran untuk aksi di dalam masyarakat

MKSS bekerja dengan masyarakat di Rajashtan, India, dengan berfokus
pada mengamankan penghidupan rakyat di masyarakat itu. Kegiatan
masyarakat termasuk pemantauan terhadap pembelanjaan anggaran
pemerintah daerah dan meminta tanggung jawab pejabat daerah atas
dana yang mereka belanjakan. Proyek ini melibatkan proses pencarian
fakta yang cukup besar untuk menentukan apakah suatu individu atau
bisnis yang oleh pemerintah diakui telah diberi dana untuk suatu tujuan,
benar-benar telah diberi dana tersebut. Masyarakat menggunakan
penemuan yang didapatkan dari proses tersebut ke public hearing di
mana para pejabat daerah harus menjawab langsung pertanyaan
mengenai penyimpangan yang ditemukan masyarakat.

Pendahuluan
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“Nilai tambah” bagi pekerjaan di bidang anggaran dari
kerangka hak

Analis anggaran yang ingin menggunakan kecakapan mereka untuk menangani
isu-isu kemiskinan atau untuk memperjuangkan keadilan social akan
menemukan bahwa kerangka kerja hak –yaitu yang menggunakan standar
HAM sebagai ‘kacamata’ untuk melihat figure-figur anggaran- dapat
menambahkan dimensi sangat penting bagi pekerjaan mereka.

Kerangka kerja HAM penting untuk mengingatkan bahwa kesejahteraan manusia
harus menjadi motivasi atau pendorong bagi pekerjaan mereka.

u Analisis anggaran sebagai alat adalah netral terhadap nilai; artinya dapat
digunakan untuk tujuan baik atau buruk. HAM menjadikan analisis anggaran
dalam nilai positif karena HAM menilai apa yang ‘benar’ untuk dilakukan.

u Pekerjaan yang didorong oleh kepedulian terhadap kemiskinan dan keadilan
sosial akan mendapatkan legitimasi melalui penggunaan kerangka kerja
HAM, karena HAM diakui dalam hukum nasional, regional dan internasional.

u Ada banyak cara untuk membelanjakan dana pemerintah. HAM memberikan
cara untuk memilih di antara berbagai pilihan. Pada tingkat minimum,
kerangka kerja tersebut jelas menyatakan bahwa pilihan fiscal tidak boleh
melanggar HAM. Kerangka kerja tersebut juga memberikan panduan untuk
memilih di antara berbagai pilihan, karena standar HAM mengarahkan
pemerintah untuk membuat prioritas bagi beberapa jenis pembelanjaan
tertentu.

u Analis anggaran sering berhubungan dengan masalah transparansi
pemerintah dan akuntabilitas. Nilai penting isu-isu tersebut diperkuat oleh
kerangka HAM, di mana transparansi dan akuntabilitas menjamin individu
untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan terbukanya akses ke informasi.

u Kerangka HAM dapat digunakan dalam kelompok besar masyarakat. Dengan
demikian, penggunaan kerangka kerja itu akan memfasilitasi dan
mendorong pengembangan hubungan kolaboratif dengan organisasi-
organisasi lain dan kemungkinan bahwa hasil analisis anggaran akan
berdampak besar jika digunakan dalam upaya advokasi oleh pihak lain.

Pendahuluan

HAM +
analisis
anggaran =
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Tujuan buku Dignity Counts

Tujuan buku ini adalah memberikan panduan bagi organisasi masyarakat sipil
(CSO) dan yang lain dalam menggunakan analisis anggaran sebagai alat untuk
membantu pemerintah memenuhi kewajibannya dalam hak-hak ekonomi, so-
cial dan budaya. Buku ini dirancang untuk memberi informasi pada penggiat
HAM dan mereka yang terlibat dalam kerja anggaran, dan diharapkan dapat
memberi manfaat bagi keduanya. Selain itu, mengingat bahwa analisis anggaran
adalah kecakapan teknis sedangkan HAM adalah tujuan, maka kami
mengupayakan agar sumber ini dapat memberikan informasi mendasar dan
panduan yang diperlukan oleh pekerja HAM untuk mulai memasukkan analisis
anggaran ke dalam pekerjaan mereka.

Dignity Counts memberikan informasi dan panduan bagi analisis HAM maupun
anggaran. Buku ini menjelaskan metode untuk menghubungkan keduanya,
langkah demi langkah, melalui anggaran nasional tertentu untuk menilai tingkat
pemenuhan syarat oleh pemerintah dengan membandingkan elemen-elemen
kewajibannya terhadap suatu hak tertentu.

n Meskipun studi kasus berfokus pada proses menganalisis anggaran negara,
penalaran yang sama berlaku juga pada tingkat provinsi atau daerah.

n Meskipun Dignity Counts memberikan informasi HAM secara umum dan
khususnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, namun hanya satu hak
yang dibahas secara rinci, yaitu hak kesehatan. Kami yakin bahwa
pembahasan hak-hak Ecosoc lainnya akan mengikuti penalaran yang sama
dengan yang kami gunakan dalam membahas hak kesehatan. Sumber ini
juga tidak memberikan analisis lengkap mengenai semua kewajiban
pemerintah mengenai HAM, namun hanya berfokus pada tiga kewajiban
umum bagi semua pekerjaan hak-hak Ecosoc. Kami yakin bahwa proses
yang terkait kewajiban tersebut pada anggaran kesehatan Meksiko akan
memberikan wawasan berguna untuk mengkaitkan kewajiban yang sama
dengan alokasi anggaran dan pembelanjaan yang terkait hak-hak Ecosoc
lain.

n Studi kasus diambil dari satu negara, yaitu Meksiko. Namun kami yakin
bahwa pendekatan yang diambil dalam studi kasus tersebut akan berguna
bagi para penggiat HAM di negara-negara lain, karena pemerintah-
pemerintah di seluruh dunia memiliki kewajiban yang hampir sama dalam
hal HAM internasional.

Pendahuluan
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Bagan 1
Langkah-langkah untuk melakukan analisis anggaran dalam

kerangka kerja HAM

Dimulai dari “kerangka kerja HAM”, perspektif yang

melihat dan memikirkan situasi dari kacamata hak

asasi, mencari isu-isu tentang hak asasi dan

strategi untuk memajukannya.

Mengidentifikasi suatu kasus, situasi atau sektor

(misalnya kesehatan atau pendidikan) dan mulai

mengembangkannya ke dalam studi kasus.

Mengerjakan proses berulang, dimulai dari standar

HAM untuk mendapatkan ide lengkap mengenai

isu-isu HAM yang potentsial. Kemudian masuk ke

salah satu arah –mengumpulkan data atau

mengamati figure anggaran. Dalam kedua arah

tersebut, Anda ingin mengidentifikasi bagaimana

anggaran pemerintah dapat diimplikasikan dalam

kasus/situasi/sector, dan melakukan analisis

anggaran awal untuk melihat figure anggaran apa

yang mengalir dalam isu tersebut. Anda juga akan

memerlukan pengumpulan dan analisis data

tambahan di luar anggaran (misalnya data

statistik) untuk mengembangkan gambaran yang

lebih lengkap.

Gabungkan semuanya, kemudian kembali ke

standar hak asasi dan lakukan analisis mendalam.

Lanjutkan dengan analisis anggaran yang lebih

lengkap dan kumpulkan informasi lebih lanjut.

Ulangi proses ini hingga Anda merasa men-

dapatkan gambaran jelas mengenai kasus/situasi/

sector serta hak dan anggaran yang dimaksud.

Tuliskan penemuan yang didapatkan.’

Kembangkan strategi advokasi yang menggunakan

penemuan-penemuan tersebut.

“Kerangka

kerja hak”

Kasus,

situasi,

sektor

Standar

hak-hak

Data

anggaran
Data lain

Penemuan

Strategi

advokasi

6
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Langkah-langkah untuk melakukan analisis anggaran dalam
kerangka kerja HAM

Organisasi dapat mulai melakukan analisis anggaran jika ada yang meminta
bantuannya, misalnya masyarakat yang memiliki masalah dengan pelayanan
kesehatan atau sekolah untuk anak-anak dalam desanya, atau masalah
ketersediaan pangan atau pemukiman yang dijanjikan untuk mereka namun
belum juga dibangun. Analisis anggaran dapat digunakan untuk kasus-kasus
yang melibatkan hak-hak Ecosoc yang timbul dalam tingkat individu maupun
masyarakat.

Di sisi lain, meskipun semua pekerjaan terkait HAM harus memiliki kepedulian
inti pada kesejahteraan individu, dan suatu organisasi dapat memilih
menjalankan pekerjaannya berdasarkan situasi suatu individu atau masyarakat,
organisasi lain mungkin memilih untuk memeriksa seluruh sector dalam suatu
negara –pendidikan, kesehatan, pemukiman, dsb- untuk menentukan apakah
pendanaan pemerintah pada sector-sektor tersebut sudah sejalan dengan
kewajiban HAMnya.

Dalam kedua pendekatan tersebut –atau dalam pendekatan yang berada di
antara ujung ‘mikro’ dan ‘makro’ tersebut- proses untuk menggunakan analisis
anggaran untuk menilai pemenuhan syarat pemerintah dengan kewajiban hak-
haknya terhadap isu tertentu tidak akan berbeda.

Bagan 1 di halaman sebelumnya menunjukkan langkah-langkah yang diikuti
dalam panduan ini.

Pengorganisasian buku Dignity Counts

Dignity Counts terdiri dari enam bagian dan empat appendiks,

Bagian 1: Dignity Counts mengasumsikan bahwa Anda sudah siap mendekati
isu atau situasi Anda dengan “kerangka kerja hak”, dan dimulai
pada Langkah 2 dengan suatu kasus, situasi atau sector. Situasi
yang menjadi focus perhatian kita adalah akses ke pelayanan
kesehatan “populasi terbuka” di Meksiko. Apakah “populasi terbuka”
itu? Baca bab ini dan Anda akan mengetahuinya.

Bagian 2: Setelah mengidentifikasi kasus/situasi/sector, diagram kita menyuruh
kita untuk membandingkan fakta-fakta kasus/situasi/sector dengan
standar HAM untuk melihat isu HAM apa saja yang terkena
implikasinya. Bagian mengenalkan standar HAM lebih jauh pada
tingkat nasional, regional dan internasional, serta pembahasan lebih
rinci mengenai hak kesehatan yang menjadi focus perhatian studi
ini.

Pendahuluan
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Bagian 3: Bagian ini membahas analisis anggaran. Bab ini juga membahas
luas informasi tambahan yang mungkin diperlukan untuk mengisi
gambaran pada studi kasus manapun. Analisis anggaran dan
informasi tambahan ini adalah dua dari tiga kotak proses melingkar
yang digambarkan pada diagram di halaman 7.

Bagian 4: Bagian 4 mengulas dan membahas lebih jauh proses pengumpulan
informasi dan analisis yang diungkapkan dalam diagram, sebelum
masuk ke:

Bagian 5: Bagian ini adalah langkah “penemuan” dari proses tersebut. Bab ini
mengungkapkan informasi dan kesimpulan yang dihasilkan dari
penerapan rinci analisis anggaran pemerintah Meksiko untuk menilai
tingkat pemenuhan syarat dengan kewajiban-kewajiban yang terkait
hak kesehatan “populasi terbuka” di negara tersebut.

Bagian 6: Dignity Counts menyimpulkan dengan pembahasan singkat
mengenai bagaimana penemuan dari analisis anggaran tersebut
dapat digunakan dalam advokasi untuk melindungi dan
mempromosikan HAM.

Appendiks 1: Glossary istilah-istilah HAM yang berguna bagi mereka yang
belum akrab dengan ‘jargon’ HAM

Appendiks 2: Glossary istilah-istilah HAM yang digunakan dalam studi kasus
(Bagian 5).

Appendiks 3: Sumber-sumber tambahan yang terkait analisis anggaran dan
hak-hak Ecosoc.

Appendiks 4: Daftar peserta workshop Maret 2004.

Pendahuluan
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BAB 1

Hak Kesehatan di Meksiko:

Dari ‘pemilik hak’ ke ‘pemilik nihil’

Consuelo baru berumur 21 tahun ketika meninggal akibat komplikasi

ketika melahirkan. Jauh di atas lereng pegunungan di Guerrero, tempat

Consuelo tinggal, tidak ada perhatian medis yang tersedia. Dengan

dibantu bidan, dia harus menahan jam-jam panjang penuh derita

ketika melahirkan, dan mulai terjadi pendarahan hanya dua puluh

jam setelah melahirkan bayi perempuan. Keadaannya memburuk

dengan cepat. Meskipun jelas bahwa dia perlu dibawa ke rumah

sakit untuk mendapatkan pertolongan darurat, sarana medis yang

ada jaraknya jauh dan sarana transportasi darurat untuk menuju ke

sana sangat kurang. Masyarakat berusaha keras untuk membawanya

ke rumah sakit terdekat, namun lima jam perjalanan menempuh

jalan berbatu ternyata terlalu lama. Ketika sampai di rumah sakit,

kondisinya sudah sangat kritis. Consuelo meninggal hari itu juga.

Meksiko adalah negara yang telah memasukkan beberapa ketentuan terkait
hak kesehatan ke dalam kerangka hukum nasionalnya. Beberapa di antara
ketentuan tersebut benar-benar menuruti standar yang ditetapkan pada tingkat
internasional; sebagian yang lain sudah sesuai dengannya. Meskipun banyak
upaya bagus, setidaknya di atas kertas, untuk memastikan hak kesehatan setiap
rakyat Meksiko, namun hampir lima perempuan meninggal setiap hari karena
komplikasi yang timbul selama kehamilan, melahirkan atau pasca melahirkan.
Kematian tersebut, yang sesungguhnya jelas dapat dicegah, terjadi karenadalam
kenyataannya hak kesehatan masih jauh dari direalisasikan secara konsisten.

Jika ada komite internasional yang mengevaluasi hak kesehatan yang
mengunjungi Meksiko, mereka akan bingung dengan penduduk Meksiko yang
dibagi ke dalam dua kategori terpisah. Di satu sisi ada kelompok yang dikenal
sebagai “pemilik hak”, sementara di sisi lain ada segmen penduduk, yang
melebihi 50% jumlah total penduduk, yang dijuluki “populasi terbuka”.

“Pemilik hak” adalah individu dan keluarga yang memiliki setidaknya satu
orang yang bekerja di sector formal, membayar pajak dan dana jaminan so-
cial. “Populasi terbuka” adalah kelompok orang-orang yang tidak bekerja,
bekerja di sector informal, atau bekerja tidak tetap. Beberapa di antara mereka
membayar pajak, semuanya membayar pajak pertambahan nilai, namun tidak
ada yang dianggap membayar cukup untuk akses ke manfaat keamanan social
yang menyeluruh. Oleh karena itu, “populasi terbuka” ini juga disebut “pemilik
nihil”.
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Pembedaan tersebut memberi implikasi yang telah menjadi focus perhatian
Fundar sejak memulai pekerjaan pada isu kesehatan ini. Nampaknya hak
kesehatan di Meksiko tidak diperlakukan sebagai hak asasi, tidak dianggap
sebagai kesatuan dengan HAM lain dan bagian dari martabat manusia. Karena
realisasi komprehensif suatu hak langsung diarahkan ke kapasitas individu
untuk memberikan kontribusi pada system jaminan social yang dijalankan
berdasarkan pada gaji karyawan, maka setiap hak kesehatan nampaknya
tergantung pada kondisi ekonomi dan pekerjaan individu.

Ini juga berarti, berbeda dengan yang ditetapkan di tingkat nasional dan
internasional –di mana jaminan social menjamin perhatian terbesar pada sec-
tor masyarakat yang paling rentan- bahwa di Meksiko, semakin rentan situasi
seseorang, semakin sedikit jaminan kesehatan yang dipenuhi untuknya.

Mengapa ini terjadi? Alasannya terdapat pada system kesehatan itu sendiri.

Departemen Kesehatan dan Bantuan (SSA) dibentuk tahun 1943 ketika dua
lembaga –Departemen Bantuan dan Departemen Kesehatan- melebur menjadi
satu.2 System jaminan keamanan social juga ditetapkan pada periode yang
sama –Lembaga Meksiko untuk Jaminan Keamanan Sosial (IMSS), Lembaga
untuk Pelayanan dan Keamanan Sosial untuk Pegawai Negeri (ISSFAM), dan
layanan jaminan keamanan social untuk PEMEX, perusahaan minyak BUMN-
masing-masing entitas tersebut bekerja independen.

Hasil dari pengembangan terus-menerus itu adalah bahwa system kesehatan
publik dibagi menjadi dua bagian terpisah sejak awal: layanan kesehatan untuk
umum dan jaminan keamanan social. System jaminan keamanan social
memberikan pelayanan untuk individu yang dipekerjakan secara sah dan
keluarganya. Terhadap tingkat pekerjaan dan pengangguran, persentase or-
ang yang memiliki akses ke layanan kesehatan ini bervariasi, namun secara
umum berada di sekitar 45%. Populasi ini memiliki akses ke serangkaian
layanan kesehatan lengkap, baik upaya pencegahan maupun perawatan pada
tiga tingkat, primer, sekunder atau rumah sakit, dan tertier atau pelayanan
kesehatan khusus. Selain itu pengobatan gratis pada ketiga tingkat tersebut.

Sebaliknya, sisa penduduk –”populasi terbuka”- yang tidak memiliki pekerjaan
di sector formal, tidak berhak atas jaminan keamanan social. Mereka dirawat
melalui pelayanan yang disediakan oleh Departemen Kesehatan, yang juga
menawarkan tiga tingkat pelayanan kesehatan dan, setidaknya dalam teori,
pengobatan gratis. Namun ada beberapa perbedaan penting:

2 A. Torres Ruiz, Descentralización en salud: algunas consideraciones para elcaso de México, Centro
de Investigación y Docencia Económicas, División de Administración Pública, Documento de Trabajo
número 69, México, 1997, hal. 10.

BAB 1
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- Sistem kesehatan publik dialokasikan hanya setengah dari sumberdaya
yang dialokasikan ke system jaminan keamanan social;

- Sangat kekurangan staff;

- Distribusinya sangat tidak merata di seluruh negara.

Hingga tahun 1990-an pelayanan kesehatan ini dikelola oleh pemerintah Fed-
eral. Setelah proses desentralisasi, penerapan sumberdaya anggaran dan
pasokan pelayanan kesehatan dialihkan dari satu negara bagian ke negara
bagian lain. Ini berarti bahwa system tersebut bertanggungjawab untuk merawat
kesehatan “populasi terbuka” yang mencakup 32 pelayanan kesehatan di
berbagai negara bagian. SSA sendiri telah berubah menjadi badan pengatur
sector kesehatan secara keseluruhan. Sector kesehatan mencakup 32 layanan
kesehatan negara bagian sebagaimana lembaga jaminan kesehatan social.

Dari berbagai laporan nampak jelas bahwa secara umum, semakin tinggi tingkat
marjinalisasi suatu negara bagian, semakin buruk layanan kesehatannya. Selain
itu, akibat dari penyesuaian makroekonomi yang diambil di tahun 1980-an,
kemiskinan di negara itu telah meningkat secara absolut, dan kesenjangan
pada distribusi pendapatan semakin melebar. Pada tahun 2002, kelompok
terkaya 20% dan mencapai 53,1% dari pendapatan negara, sementara
pendapatan kelompok miskin 20% hanya mencapai 4,4%.3 Diperkirakan 50
juta orang Meksiko –setengah dari populasi negara- hidup dalam kemiskinan,
dan 26 juta di antaranya hidup dalam kemiskinan ekstrim.

Figure tersebut menunjukkan bahwa seperempat penduduk hampir tidak
memiliki akses ke layanan kesehatan, dan hingga 50% dari mereka menghadapi
masalah yang berkali-kali terjadi terkait kesehatan. Bagi Fundar, itu juga berarti
bahwa pemerintah Meksiko gagal menjamin hak kesehatan bagi semua rakyat.
Lebih jauh lagi, pemerintah gagal memenuhi kewajibannya untuk memberikan
layanan kesehatan yang mengutamakan kelompok masyarakat yang rentan,
seperti yang disebutkan pada Undang-undang Kesehatan. Perpaduan antara
pembagian sistemik system kesehatan, kelemahan system kesehatan publik,
dan kerentanan “populasi terbuka” memicu kepedulian terhadap hak kesehatan.
Hal-hal tersebut bersama-sama menunjuk pada beberapa isu yang dianggap
sangat penting oleh Fundar:

3 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares 2002, México.

BAB 1



Badan-badan yang menyediakan layanan kesehatan pada

penduduk yang bekerja di sector informal, tidak bekerja atau yang

bergaji rendah (“populasi terbuka”)

IMSS

Lembaga untuk Jaminan Keamanan Sosial Meksiko menyediakan layanan

kesehatan untuk pekerja sector formal. IMSS didanai oleh kontribusi dari

pekerja, majikan dan pemerintah.

ISSSTE

Lembaga Jaminan Keamanan Sosial untuk Pegawai Negeri Meksiko

mencakup pegawai negari dan didanai oleh pegawai dan negara sebagai

pemberi kerja.

ISSFAM

Lembaga Jaminan Keamanan Sosial untuk Angkatan Bersenjata mencakup

anggota angkatan bersenjata dan didanai oleh militer dan angkatan

bersenjata.

PEMEX

Perusahaan Minyak Negara Meksiko memiliki system jaminan keamanan

social sendiri yang mencakup semua pekerja Pemex dan didanai oleh

kontribusi dari karyawan dan anggaran Pemex.

* Semua lembaga tersebut juga menyediakan layanan lain selain

kesehatan, misalnya pensiun, pusat penitipan anak, dan fasilitas olah raga

dan rekreasi.

Departemen Kesehatan (SSA)

Federal Badan normative untuk system kesehatan serta penyedia dan

pemberi dana program-program federal yang sasarannya penduduk yang

hidup dalam kemiskinan parah, misalnya:

• Perluasan Program Cakupan (PAC)Program yang diciptakan pada tahun

1998 untuk melebarkan cakupan dengan memberikan paket dasar

layanan kesehatanan.

• Program kesempatanKomponen kesehatan strategi pengentasan

kemiskinan ekstrim yang menyertakan komponen pendidikan dan

pangan yang dijalankan departemen lain.

• Program Kesehatan untuk Kelompok Suku AsliKonsentrasi pada

kesehatan reproduksi dan bayi.

• IMSS-Solidaridad ProgramBeroperasi di 19  negara bagian melalui

infrastruktur dan personil khusus IMSS, tapi didanai oleh SSA.

32 departemen kesehatan setingkat negara bagian untuk tiap negara

bagian.

Didanai oleh Dana Kontribusi Layanan Kesehatan (FASSA) dari anggaran

federal. Dibuat tahun 1998 untuk tujuan desentralisasi layanan kesehatan.

Hampir semua dana yang dibelanjakan negara bagian untuk kesehatan

(mendekati 90%) berasal dari dana ini, sisanya dari pendapatan asli negara

bagian.

Lembaga-lembaga yang memasukkan jaringan keamanan social

untuk pekerja sector formal dan keluarganya

Sistem Kesehatan Meksiko
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- Pertama dan terpenting, meskipun tidak ada diskriminasi jelas tertera pada
kebijakan dan hukum, sistemnya sendiri dalam praktiknya diskriminatif.

- Kedua, karena “populasi terbuka” umumnya rentan, mereka menghadapi
masalah kesehatan yang dapat dipecahkan jika tidak dibedakan seperti
system yang ada.

- Ketiga, perbedaan dalam sumberdaya manusia, keuangan dan material
antara kedua system memiliki dampak signifikan pada akses ke layanan
kesehatan –elemen krusial untuk realisasi hak kesehatan.

- Keempat, sosio-ekonomi membagi ke-32 negara bagian Meksiko memiliki
dampak negatif tambahan pada penduduk yang tinggal pada kondisi keras
marjinalisasi dan kemiskinan.

Ada pertimbangan-pertimbangan lain yang memicu kerja Fundar pada bidang
anggaran yang dialokasikan ke pelayanan kesehatan dan pembuatan system
kesehatan terdesentralisasi dan –terakhir yang tak kalah penting adalah minat
Fundar pada penggunaan hak kesehatan sebagai kerangka kerja.

BAB 1
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BAB 2

Hak Asasi Manusia –suatu tinjauan

Pengantar

Jika Anda menengok lagi diagram pada halaman 7 bab Pengantar, Anda akan
melihat bahwa setelah mengidentifikasi suatu kasus atau situasi atau masalah
(yang telah kita lakukan pada Bab 1), maka langkah selanjutnya adalah melihat
ke hukum-hukum HAM terkait dan standar yang berlaku –dan untuk melihat
khususnya pada hak-hak yang terkait dengan aspek kasus atau situasi yang
Anda pilih untuk difokuskan.

Bab 2 berfokus pada langkah selanjutnya melalui:

- diskusi, dalam arti luas dan sempit, mengenai konsep hak asasi manusia

- melihat peran jaminan nasional dalam melindungi hak asasi manusia

- melihat sekilas hukum HAM regional

- mempertimbangkan secara lebih dalam hukum HAM internasional, dan

- menggabungkan keempat bagian ini bersama-sama, melalui pembahasan
lebih rinci mengenai suatu hak –dalam hal ini hak kesehatan- yang menjadi
focus perhatian khusus dalam studi kasus ini.

Apakah Hak Asasi Manusia itu?

Hak asasi manusia (HAM) meliputi martabat manusia, dan perjuangan HAM
adalah perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan atas
martabat ini. Sejarah menunjukkan bahwa sepanjang millennium terakhir
perjuangan ini terjadi dalam ranah publik. Namun kebanyakan perjuangan
tersebut –baik di lingkup publik maupun privat- hilang dari catatan sejarah.

HAM adalah milik individu manusia, tanpa memandang apakah hukum
mengakui atau tidak mengakui hak tersebut. Dalam sejarah misalnya, selama
berabad-abad penyiksaan dan perbudakan tidak dianggap sebagai pelanggaran
HAM menurut hukum. Namun adakah yang ragu-ragu untuk menyatakan bahwa
manusia tidak boleh disiksa dan diperjual-belikan seperti budak? Kini sudah
ada pengutukan universal terhadap keduanya sebagai pelanggaran HAM serius.

Poin terakhir menggarisbawahi fakta bahwa meskipun HAM tidak dapat
diasingkan, konsep kita mengenai martabat manusia bertahan sepanjang masa.
Apa yang mungkin tidak sejalan dengan itu pada salah satu bagian sejarah
atau di suatu tempat dapat dipandang sebagai pelanggaran signifikan pada
waktu atau tempat yang lain.
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Perjuangan untuk pengakuan suatu hak adalah perjuangan untuk membangun
consensus bahwa sejumlah tindakan atau praktik –misalnya penyiksaan atau
perbudakan- melanggar martabat manusia. Upaya untuk mencapai konsensus
tersebut bias saja menjadi proses panjang, kadang berhenti dan dimulai lagi,
dan tidak seimbang. Hasilnya dapat berupa konsensus yang kuat dan
bercakupan luas serta siap diadopsi dan diberlakukan. Dalam keadaan lain,
hukum dapat diberlakukan untuk melindungi HAM –baik pada tingkat nasional
atau internasional- karena belum ada dukungan mendalam dan luas dalam
masyarakat. Dalam situasi seperti itu, pekerjaan di bidang HAM seringkali
diarahkan untuk memberi pendidikan dan mengamankan pemahaman luas
dan penerapan hak-hak yang bersangkutan dan pada hukum yang berupaya
melindungi hak-hak tersebut.

Kapasitas individu, organisasi dan pemerintah untuk menjalankan HAM sangat
tergantung pada keberadaan ketentuan-ketentuan hukum yang melindungi
hak-hak tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut terkandung dalam konstitusi
dan hukum nasional, serta di dokumen-dokumen dan perjanjian internasional
dan regional. Perbandingan yang mendekati ketentuan-ketentuan tersebut
dengan fakta bahwa suatu situasi adalah analisis kunci yang diambil kelompok-
kelompok HAM untuk mengidentifikasi kasus-kasus kegagalan pemenuhan
syarat oleh pemerintah dan kewajiban haknya.

Konstitusi dan hukum nasional

Umumnya konstitusi mengandung sejumlah ketentuan hak. Banyak di antaranya
yang terkait dengan hak-hak sipil dan politik. Beberapa kontribusi sama sekali
tidak menyebutkan hak-hak ekonomi, social dan budaya, namun yang lainnya,
misalnya konstitusi Afrika Selatan, Filipina dan Meksiko sudah menyebutkan
itu, bahkan beberapa di antaranya menyebutkan ketentuan hak-hak Ecosoc
secara rinci.

Jika mempertimbangkan pemenuhan syarat pemerintah dengan kewajiban
pemenuhan haknya, maka penting untuk memperlajari hukum dan konstitusi
nasional untuk menunjuk tanggung jawab yang ditempatkan pada pemerintah.
Ketentuan-ketentuan tingkat nasionalnya menyediakan “pertahanan tingkat
pertama” dalam hal pelanggaran hak. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah
yang termudah digunakan karena diakui luas dan dipahami oleh badan legis-
lative, peradilan dan publik di negara sebagai “hukum negeri”.

Kapan Anda hanya mengandalkan ketentuan-ketentuan tersebut dan kapan
Anda harus melihat hukum dan ketentuan HAM regional dan internasional?4

Dalam keduanya, sebaiknya Anda mengenal dulu ketentuan regional dan
internasional yang terkait. Jika pemerintah telah meratifikasi (artinya setuju

4 Lihat Appendix 1 untuk definisi istilah HAM yang digunakan dalam buku Dignity Counts.

BAB 2
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untuk diikat secara hukum oleh) perjanjian HAM regional atau internasional,
maka pemerintah wajib menyesuaikan konstitusi dan hukum nasionalnya
dengan ketentuan-ketentuan perjanjian HAM tersebut. Hasilnya adalah dalam
mempertimbangkan pemenuhan syarat oleh pemerintah terhadap komitmen
regional dan internasionalnya yang terkait hak-hak tertentu, sebagai langkah
pertama untuk menganalisi konstitusi dan hukum nasional untuk menentukan
apakah sudah sesuai dengan komitmen hak-hak tersebut. Bagan 2 pada halaman
berikut menunjukkan situasi lain yang berguna untuk menggunakan standar
dan ketentuan hukum regional dan nasional:

u Jika tidak ada ketentuan hukum atau konstitusi nasional yang melindungi
hak-hak Ecosoc. Pada situasi tersebut, perlindungan satu-satunya yang
ada mungkin tinggal hukum regional atau internasional.

u Jika ketentuan dan hukum yang ada menyatakan secara singkat atau samar.
Mungkin ada catatan legislative atau kasus pengadilan yang membantu
untuk memahami atau menafsirkan ketentuan-ketentuan (kata-kata maupun
klausanya) dalam konstitusi atau hukum. Dengan demikian penting untuk
mengetahui apa yang dikatakan catatan atau kasus tersebut. Hukum re-
gional dan internasional, kasus-kasus dan dokumen-dokumen lain juga
dapat membantu menjelaskan makna penjelasan singkat atau samar yang
ada di hukum dan konstitusi nasional.

u Konstitusi atau hukum nasional mungkin lemah dan hukum regional dan
internasional yang terkait lebih kuat. Dalam situasi tersebut, akan lebih
berguna jika mengandalkan yang terakhir.

Bahkan jika hukum dan konstitusi nasional memberikan jaminan yang kuat
dan jelas bagi hak-hak Ecosoc, bukan berarti bahwa pemerintah lebih
menghargainya. Di sinilah analisis anggaran harus masuk –untuk membantu
memastikan bahwa pemerintah, melalui tindakan yang diambilnya, memenuhi
kewajiban pemenuhan haknya!

Hukum dan standar HAM regional

Ada beberapa perjanjian HAM regional yang telah dikembangkan dan diadopsi
oleh pemerintah di berbagai bagian dunia. Jika ada perjanjian semacam itu di
daerah Anda, kami sarankan Anda memeriksa apakah pemerintah telah
meratifikasi atau mengaksesinya. Jika sudah, pelajarilah ketentuan-
ketentuannya karena mungkin akan sangat berguna.

Perjanjian regional penting yang terkait hak-hak Ecosoc adalah:

u Piagam Afrika mengenai Hak-hak Asasi Manusia.5 Suatu lembaga antar-
pemerintah, Komisi Afrika mengenai HAM, bertanggungjawab memantau
implementasi pemerintah atas Piagam tersebut.

5 http://www1.umn.edu/humanrts/instree/z1afchar.htm
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Apakah konstitusi dan hukum

nasional sesuai dengan kewajiban

pemenuhan hak internasional?

Bandingkan hukum

nasional dengan

standar regional dan

internasional

Jika ketentuan hak-hak asasi di konstitusi dan

hukum nasional sudah cukup kuat, gunakan!

Jika ketentuan hak-hak

asasi di konstitusi dan

hukum nasional tidak

melindungi hak asasi

Lihat dan cari jaminan

hak-hak asasi di hukum

regional dan internasional

Jika jaminan hak di hukum

nasional samar-samar

Gunakan standar

regional dan

internasional untuk

mengisi jaminan

hak-hak asasi

Jika jaminan hak

asasi di hukum

nasional lemah

Gunakan standar

regional atau

internasional

Bagan 2
Menegakkan HAM:

Kapan menggunakan ketentuan HAM nasional dan kapan
menggunakan ketentuan regional dan internasional?
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u Konvensi Amerika mengenai HAM 6

u “Protokol San Salvador”7 protocol ke Konvensi Amerika yang berfokus
pada hak-hak Ecosoc. Komisi Antar-Amerika HAM adalah lembaga antar-
pemerintah yang bertugas mengawasi pemerintah dalam memenuhi syarat
kewajiban pemenuhan hak menurut Konvensi Amerika dan Protokol.

u Kovensi Eropa untuk Perlindungan HAM dan Kebebasan Fundamental.8

Komisi HAM Eropa meninjau pemenuhan syarat Negara-negara menurut
kewajiban Konvensi.

u Piagam Sosial Eropa dan protocol-protokolnya terhadap Piagam9 yang
berfokus pada hak-hak Ecosoc. Komite Pakar Independen meninjau laporan
dari para pemerintah mengenai pemenuhan syarat sesuai Piagam.

Tidak ada perjanjian regional yang dapat ditemukan untuk wilayah Asia atau
Timur Tengah/Eropa Utara.

Utang luar negeri dan hak-hak Ecosoc

Sejak 1997, Centro de Derechos Centro de Derechos
Económicos y Sociales (CDES), sebuah NGO Ekuador, telah
mendokumentasikan dan menguji kaitan antara batasan
anggaran, cicilan utang luar negeri, dan hak ekonomi dan so-
cial. CDES berupaya membangkitkan kesadaran dan mendorong
warga negara untuk berbicara menentang pelanggaran yang
menyusul ketika pemerintah –seringkali dengan mendesak aktor-
aktor internasional- memprioritaskan cicilan utang luar negeri
dibandingkan membiayai investasi social.Pada tahun 2000 CDES
mengajukan petisi ke Komisi HAM Antar-Amerika dengan
argumen bahwa pengurangan anggaran nasional 1998 yang
drastic menyebabkan pemerintah Ekuador melanggar hak warga
negaranya terhadap realisasi progresif hak kesehatan. Petisi
yang diajukan menyatakan bahwa kebutuhan untuk menjamin
hak-hak ekonomi dan social mewajibkan pemerintah untuk
memprioritaskan hak-hak tersebut atas kewajiban lain, misalnya
pencicilan utang atau pemenuhan syarat IMF.Untuk mendapatkan
gambaran lengkap pekerjaan CDES dalam bidang ini, lihat:http:/
/www.cceia.org/viewMedia.php/prmTemplateID/8/prmID/940

6 http://www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/zoas3con.htm
7 http://www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/zoas10pe.htm
8 http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/005.htm
9 http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/163.htm
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Hukum dan standar HAM internasional

Jika hukum dan konstitusi nasional diterapkan khususnya pada satu negara
saja dan perjanjian regional menempatkan kewajiban pada para pemerintah
dari suatu wilayah, hukum HAM internasional berlaku pda semua negara di
dunia. Karena relevansinya yang luas, maka pembahasan berikut ini akan lebih
rinci daripada pembahasan sebelumnya mengenai hukum nasional dan re-
gional.  Hukum HAM internasional: 1) merujuk prinsip-prinsip terpenting yang
mendasari hukum HAM internasional; dan 2) meninjau perjanjian utama yang
relevan terhadap masalah hak-hak Ecosoc, Kovenan Internasional Hak-hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya.

1. Prinsip-prinsip terpenting yang mendasari hukum HAM internasional

Prinsip-prinsip yang mendasari HAM internasional adalah:

u Hak adalah bagian tak terpisahkan dari menjadi manusia. Setiap orang
memiliki hak asasi manusia karena menjadi manusia. Dengan demikian
hak asasi tidak dapat diambil atau dijauhkan dari manusia.

u Hak tidak sama dengan kebutuhan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk
melindungi dan memenuhi hak-hak rakyat, namun tidak berkewajiban untuk
memenuhi kebutuhan mereka.

u Hak adalah sesuatu yang dapat diklaim. Individu dapat berusaha
menegakkan hak-haknya, dan pemerintah berkewajiban menyediakan
saluran atau mekanisme di mana dia dapat mengajukan klaim tersebut.

u Hak-hak asasi manusia bersifat universal, tak terpisahkan dan saling
tergantung.

- Universal artinya dimiliki setiap manusia, siapa pun dia dan di mana
pun dia tinggal.

- Tak terpisahkan dan saling tergantung artinya bahwa setiap hak saling
terkait dan perlindungan serta pemenuhan satu hak tergantung pada
perlindungan dan pemenuhan hak lain. Misalnya, agar hak kebebasan
berekspresi seseorang berarti, hak pendidikannya harus dihargai agar
dia dapat mengakses pendidikan. Demikian juga jika hak pendidikan
seseorang benar-benar dilindungi, dia harus memiliki hak untuk bicara
dan meminta pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan minatnya.

Sepanjang sejarah, hak dipahami sebagai klaim terhadap suatu negara atau
pemerintah. Hukum kriminal adalah perlindungan utama individu dari tindakan
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individu lain atau institusi negara, namun hukum kriminal secara normal tidak
melindungi individu dari tindakan agen negara. HAM diakui sebagai sumber
utama perlindungan yang dimiliki individu dari kekuasaan berlebih negara.

Perusahaan dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya

Kekuasaan aktor-aktor di luar Negara, terutama perusahaan
transnasional, yang pertumbuhannya dramatis beberapa
dasawarsa terakhir –dalam beberapa hal bahkan kekuasaan
ekonominya lebih kuat daripada banyak negara- mendorong
perlunya pertanggungjawaban mereka terhadap standar HAM.
Meskipun upaya untuk itu sudah ada selain ada pula yang masih
dikembangkan, situasi yang terjadi hingga kini adalah bahwa
perusahaan-perusahaan raksasa tersebut menurut hukum
internasional berkewajiban secara teknis, bukan secara hukum,
untuk menghormati HAM. Sementara itu, pihak-pihak yang
prihatin pada dampak perusahaan-perusahaan tersebut pada
hak-hak Ecosoc mendesak pemerintah untuk memberikan
perlindungan lebih besar dari pelanggaran hak oleh perusahaan
transnasional, selain mengandalkan pada kode tatalaku
perusahaan.

2. Kovenan internasional Hak-hak Ecosoc10

Perjanjian internasional terkait hak Ecosoc yang juga sangat penting adalah
Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), yang
diadopsi oleh Mahkamah Umum PBB pada tahun 1966 dan berlaku sejak 1976.
Konvensi ini mengikat para pemerintah yang telah meratifikasinya.11 Konvensi
ini menjamin individu hak-hak untuk bekerja dan kondisi nyaman untuk bekerja;
keamanan social; standar kehidupan yang layak; standar kesehatan fisik dan
mental tertinggi yang dapat dicapai; dan pendidikan, serta hak-hak lain. Hak-
hak tersebut dijamin bagi semua orang tanpa diskriminasi.

Perjanjian-perjanjian internasional lain yang mengandung ketentuan-ketentuan
hak Ecosoc di antaranya adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)12; Konvensi Hak-hak Anak (CRC)13;

10 http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm
11 Untuk melihat apakah pemerintah Anda telah meratifikasi ICESCR, buka: http://www.unhchr.ch/

pdf/report.pdf
12 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
13 http://www.unicef.org/crc/crc.htm
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dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD)14

Kewajiban pemerintah: Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya mewajibkan pemerintah yang meratifikasinya untuk menghormati,
melindungi dan memenuhi hak-hak yang dinyatakan dalam Kovenan. Apa
artinya?

- Menghormati artinya bahwa pemerintah tidak boleh bertindak yang
melawan jaminan pada Kovenan –misalnya, tidak boleh menghambat hak
seseorang untuk mendapatkan pendidikan.

- Melindungi artinya bahwa pemerintah harus bertindak menghentikan pihak
lain –misalnya, individu atau pelaku swasta, misalnya perusahaan-
melanggar jaminan yang dinyatakan dalam Kovenan.

- Memenuhi artinya pemerintah memiliki tugas mengambil langkah-langkah
yang tepat untuk menjamin bahwa hak-hak yang dinyatakan dalam Kovenan
–misalnya, hak untuk mendapatkan pemukiman yang layak- dapat
diwujudkan.

Contoh — Hak atas pangan yang layak 15

14 http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm
15 Tabel ini diambil dari Circle of Rights—Economic, Social and Cultural Rights Activism: A Training

Resource, hal. 161. Lihat Appendix 3 untuk keterangan lebih rinci tentang about Circle of Rights

Aspek hak

Aksesibilitas
pangan

Kandungan
gizi pangan

Kewajiban untuk
menghormati

Tidak menghilangkan
akses ke pangan yang
sudah ada

Tidak menghilangkan
tingkat gizi pangan
yang ada

Kewajiban untuk
melindungi

Tidak membiarkan
pihak lain
mengganggu
penikmatan hak ini
(misal, pengembang
yang mengambil alih
lahan pertanian)

Tidak mengijinkan
kontaminasi pada
kualitas gizi pangan
yang ada (misal, oleh
penggunaan pupuk
beracun)

Kewajiban untuk
memenuhi

Menjalankan pro-
gram-program yang
menjamin akses lebih
besar ke pangan

Mengambil langkah-
langkah untuk
meningkatkan asupan
gizi dan kualitas gizi
makanan
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Kewajiban utama dalam semua perjanjian internasional HAM adalah non-
diskriminasi. Hak-hak dalam ICESCR dijamin bagi semua tanpa diskriminasi
atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau
pendapat lain, asal muasal kebangsaan atau latar belakang social, kekayaan,
tempat lahir atau status lain. Ketentuan ini penting ketika sudah sampai di
analisis anggaran dan HAM, karena analisis anggaran sangat berguna untuk
mengungkapkan alokasi atau pembelanjaan dana yang diskriminatif.

Kovenan juga mewajibkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah,
menggunakan sumberdaya yang ada secara maksimum, mencapai penikmatan
progresif hak-hak yang dinyatakan dalam Kovenan.16 Pernyataan ini
mencerminkan pengakuan bahwa tidak semua hak dapat dijamin secara penuh
dan segera. Namun pemerintah wajib mengambil langkah-langkah yang mampu
dilakukan untuk bergerak maju untuk pemenuhan hak-hak ini. Pemerintah
tidak boleh mundur dari menyediakan akses ke pendidikan atau pemukiman
bagi rakyatnya. Studi kasus pada Bab 5 menjelaskan situasi kongkrit dari
kewajiban ini.

Pemerintah juga memiliki “kewajiban implementasi” dan “kewajiban hasil”.
Dengan kata lain, pemerintah tidak boleh hanya melakukan sejumlah hal untuk
menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak Ecosoc (“kewajiban
implementasi”), namun tindakannya juga harus memberi hasil yang
meningkatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut
(“kewajiban hasil”). Bagan berikut yang berfokus pada hak kesehatan ini berguna
untuk memahami kedua dimensi kewajiban tersebut:

Contoh —Hak atas kesehatan

16 Pasal 2(1) ICESCR menyatakan: Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini mengambil langkah-langkah,
baik secara individu maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, terutama bantuan ekonomi
dan teknis, untuk menggunakan sumberdaya maksimum yang ada, dengan tujuan untuk mencapai
realisasi penuh hak-hak yang diakui pada Kovenan ini dengan segala cara yang layak, termasuk
khususnya mengambil langkah-langkah legislatif

Konsep

Kewajiban
implementasi

Kewajiban
hasil

Definisi

Kewajiban untuk
mengambil langkah-
langkah tertentu

Kewajiban untuk
mencapai hasil
tertentu

Contoh

Pengembangan
kampanye imunisasi

Pengurangan angka
kematian akibat
penyakit epidemik
atau endemic
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Perlu diingat bahwa frase “sumberdaya maksimum yang ada” kurang jelas
maknanya. Meskipun niatnya jelas untuk mendorong pemerintah memberikan
prioritas tinggi pada alokasi sumberdayanya untuk pemenuhan hak-hak Ecosoc,
namun pengembangan HAM umumnya memerlukan –dan dalam hal ini, akan
memerlukan- banyak situasi dan kasus untuk mengembangkan parameter HAM
dan baru kita memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai penerapannya
di situasi “kehidupan nyata”. Studi kasus pada Bab 5 mengambil pendekatan
praktis untuk menilai lingkup di mana kewajiban tersebut dipenuhi.

“Muatan” atau makna hak-hak tertentu: Apakah maksud dari hak atas papan
dijamin dalam Kovenan? Apa maksud hak kesehatan, pendidikan, pekerjaan
dan sebagainya, dijamin dalam Kovenan? ICESCR sendiri tidak merinci hal-hal
tersebut. Seperti telah disinggung sebelumnya, pemahaman kita mengenai
HAM berkembang sepanjang waktu melaui berbagai situasi dan kasus, dan
idealnya, melalui pengembangan consensus mengenai berbagai praktik dan
perilaku. Jadi setiap orang melalui pembahasan dan tindakannya memiliki
peran dalam membantu mengembangkan pemahaman makna dari hak-hak
tersebut. Ketika lima puluh tahun lalu orang-orang mengaku telah disiksa,
belum ada kesepakatan internasional mengenai apa yang dimaksud sebagai
siksaan. Bertahun-tahun kemudian, setelah situasi itu diangkat menjadi per-
hatian publik dan pengaduan diajukan ke polisi atau pengadilan, setelah orang-
orang membahas kasus demi kasus, semakin banyak batasan dan kesimpulan
yang dicapai mengenai apa yang dimaksud dengan siksaan dan apa yang
bukan termasuk siksaan. Meskipun batasan tersebut belum jelas total, namun
“profil” siksaan sudah jauh lebih jelas daripada lima puluh tahun lalu.

“Isi”/makna berbagai hak Ecosoc dikembangkan setiap hari melalui pemikiran
atas kasus-kasus, baik yang diajukan dalam pembahasan publik, ditangani
secara administrative melalui reformasi hukum atau litigasi, baik yang terjadi
di tingkat local, nasional, regional maupun internasional. Peran penting dalam
pengembangan pemahaman “isi” atau makna berbagai hak Ecosoc dimainkan
oleh Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR). Komite ini adalah
kelompok individu dari negara-negara yang telah meratifikasi ICESCR. Para
pemerintah yang telah meratifikasi Kovenan memiliki tanggung jawab untuk
melapor ke CESCR secara teratur mengenai implementasi mereka atas hak-
hak yang ada dalam Kovenan. CESCR meninjau dan memberi komentar laporan-
laporan mereka. “Badan-badan perjanjian” serupa telah dibentuk untuk
memantau perjanjian-perjanjian lain, misalnya CEDAW atau CRC.

Sebagai bagian dari pekerjaannya, Komite sesekali mengeluarkan “Komentar
Umum” yang menjelaskan arti berbagai hak. Komentar-komentar Umum
tersebut hingga saat ini telah membahas hak atas papan, pendidikan, pangan
dan kesehatan, dll. Komentar-komentar tersebut mencerminkan dan membantu
mengembangkan pemahaman kita atas berbagai hak ini. (Anda dapat melihat
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bahwa pada studi kasus pada Bab 5, Komentar Umum (GC) untuk hak kesehatan
(GC 14) dapat membantu memandu analisis anggaran).17

Memadukan semua –hak atas kesehatan

Seperti telah disinggung sebelumnya, untuk menangani isu hak dalam suatu
kasus, harus dicari terlebih dulu dalam konstitusi dan hukum nasional yang
ada ketentuan-ketentuan yang melindungi hak yang bersangkutan. Hukum
HAM regional dan internasional juga dapat diterapkan sepenuhnya jika
ketentuan-ketentuan nasional yang terkait tidak ada atau lemah, samar-samar
atau tidak terinci jelas.

Dalam buku ini akan digunakan situasi pelayanan kesehatan bagi “populasi
terbuka” di Meksiko. Fundar memilih mengandalkan Konstitusi Meksiko, hukum
nasional dan beberapa ketentuan terkait yang ada dalam ICESCR yang telah
diaksesi Meksiko pada 1981.

Setelah mengidentifikasi hukum Meksiko dan ketentuan-ketentuan terkait dalam
ICESCR, dan sebelum menganalisa lingkup di mana ketentuan-ketentuan itu
dijamin dalam praktik melalui anggaran, Fundar membandingkan ketentuan-
ketentuan Meksiko dengan kewajiban internasional menurut ICESCR –untuk
menentukannya, pertama-tama, apakah hukum Meksiko sesuai dengan
kewajiban-kewajiban tersebut. ICESCR juga menyediakan “isi” atau arti
tambahan yang berguna, yang membantu “mengganti” garis besar yang
disediakan oleh hukum Meksiko.

Jika Anda telah sampai di studi kasus pada Bab 5, Anda akan melihat acuan ke
berbagai ketentuan hukum domestik dan internasional yang dibahas pada
paragraph-paragraf berikut:

Hukum Meksiko: Pasal 4 dari Konstitusi Meksiko menyatakan bahwa “setiap
orang memiliki hak atas perlindungan kesehatan.” Menurut Undang-undang
Kesehatan Umum –yang menjadi kerangka kerja hukum nasional yang merinci
tindakan-tindakan yang harus diambil pemerintah Meksiko terkait kesehatan-
hak atas perlindungan kesehatan dipahami umumnya sebagai penikmatan atas
pelayanan kesehatan dan bantuan yang memenuhi kebutuhan penduduk (pasal
2). Undang-undang tersebut menganggap yang termasuk “layanan kesehatan
dasar” adalah perawatan kesehatan, termasuk tindakan-tindakan preventif,
kuratif dan propilaksis dan perawatan gawat darurat (pasal 27). Sebagai bagian
dari perawatan kesehatan, hukum (pasal 29) menyatakan bahwa Departemen
Kesehatan (SSA) harus menjamin bahwa obat-obat tertentu tersedia di publik

17 Komentar Umum 14 selengkapnya dapat ditemukan di: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(sym-
bol)/E.C.12.2000.4.En?OpenDocument
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untuk fasilitas kesehatan primer, dan menyediakan daftar obat yang harus ada
untuk pelayanan kesehatan sekunder dan tertier (pasal 28).

Undang-undang tersebut memberikan ketentuan yang jelas mengenai sifat
progresif. Dinyatakan bahwa layanan publik terhadap masyarakat umum harus
diberikan pada yang membutuhkannya, dengan jaminan bahwa “penambahan
layanan kualitatif dan kuantitatif diutamakan diberikan pada kelompok-kelompok
yang paling rentan.” (pasal 25) Selain itu, pelayanan tersebut harus tersedia
bagi semua, dan harus disediakan secara Cuma-Cuma berdasarkan situasi
ekonomi individu (pasal 35).

Mengenai perawatan kesehatan reproduksi, maternal dan kesehatan anak (dirinci
pada pasal 12 ICESCR; lihat di bawah), Bagian III Undang-undang Kesehatan
Umum yaitu “Ketentuan Pelayanan Kesehatan” pada Bab V berisi tentang
kesehatan ibu dan anak, dan bahwa diberikan prioritas untuk sector tersebut.
Artinya perawatan sebelum, selama dan setelah melahirkan bagi ibu dan anak
selama masa pertumbuhan dan perkembangan adalah pokok. Bab VI membahas
pelayanan keluarga berencana yang juga mendapat prioritas tinggi. Dan pada
gilirannya hal itu terkait dengan orientasi seksual dan pendidikan seks untuk
remaja serta metode kontrasepsi bagi pasangan.

Mengenai pencegahan, perawatan dan pengendalian penyakit (ICESCR pasal
12), Undang-undang ini menyatakan bahwa pencegahan dan pengendalian
penyakit menular yang berprioritas tinggi dan penyakit yang paling sering
berjangkit dan tidak menular harus dijadikan bagian dari “pelayanan kesehatan
dasar”.

Bagian VIII, “Pencegahan dan Pengendalian Penyakit”, menyatakan bahwa
Departemen Kesehatan (SSA) harus menjalankan program-program dan
kegiatan yang diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit.
Mengenai perawatan, Bagian II yaitu “Penyediaan Pelayanan Kesehatan”
menyatakan bahwa perawatan kesehatan dapat berupa pelayanan pencegahan,
pengobatan atau pemulihan.

Mengacu pasal 12 ICESCR mengenai penciptaan kondisi yang memastikan
bahwa semua pelayanan kesehatan dan perawatan medis untuk kejadian sakit
(lihat bawah), penting untuk melihat kembali pada ketentuan Undang-undang
Kesehatan Umum menyangkut fasilitas kesehatan, barang dan jasa. Hal-hal
tersebut telah dibahas pada Bab 1 di atas yang menjelaskan bahwa system
kesehatan nasional terbagi menjadi pelayanan melalui Departemen Kesehatan
dan negara bagian untuk “populasi terbuka”, dan jaminan keamanan social
serta jaminan dari sector swasta untuk mereka yang layak termasuk dalam
institusi publik (Bagian III, Bab III, mengenai “Penyedia Layanan”).
Konsekuensinya perawatan penyakit tergantung pada kondisi sosio-ekonomi
individu, karena akses ke fasilitas dan barang kesehatan terkait dengan
pembagian ini.
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Dan Anda akan segera melihat sendiri bahwa Konstitusi dan hukum Meksiko
yang terkait kesehatan ini cukup konsisten dengan kewajiban internasional
Meksiko menurut ICESCR. Apakah kewajiban-kewajiban tersebut?

Jaminan internasional terkait hak kesehatan: Ketentuan-ketentuan ICESCR yang
terkait dengan hak kesehatan dapat ditemukan di pasal 12.
Pasal 12 ini menyebutkan:

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas
penikmatan standar tertinggi kesehatan fisik dan mental.

2. Langkah-langkah yang diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk
mencapai realisasi penuh hak ini harus termasuk yang dibutuhkan untuk:
a. Ketentuan untuk mengurangi angka kematian janin dan kematian bayi

serta untuk perkembangan sehat anak;
b. Perbaikan aspek-aspek kesehatan lingkungan dan industri;
c. Pencegahan, perawatan dan pengendalian penyakit epidemik, endemic,

penyakit akibat pekerjaan dan penyakit-penyakit lain;
d. Penciptaan kondisi yang menjamin pelayanan dan perhatian medis

pada kejadian sakit.

Perjanjian, deklarasi dan resolusi lain yang terkait dengan hak kesehatan
mengembangkan pemahaman kita mengenai hak ini.18 Sebagian besar
pemahaman ini dipadukan dan dirangkum dalam Komentar Umum 14
mengenai hak kesehatan yang dikeluarkan oleh CESCR.

Bagan pada halaman berikut memberikan informasi mengenai kewajiban umum
pemerintah menurut ICESCR dan ketentuan-ketentuan pada pasal 12 terkait
hak kesehatan. Bagan-bagan tersebut mengkaitkan kewajiban dan ketentuan
dengan rincian yang ada pada Komentar Umum 14. Anda dapat melihat dari
pembahasan sebelumnya dan bagan-bagan berikut bahwa jaminan luas yang
disebutkan pada pasal 12 Kovenan mengenai hak atas “standar kesehatan fisik
dan mental tertinggi yang dapat dicapai” ternyata tidak sesamar kata-kata
yang diungkapkannya.

18 Lihat halaman 267-285 dari Circle of Rights untuk pembahasan lebih rinci mengenai standar-
standar internasional yang terkait hak kesehatan. (Lihat Appendix 3 untuk rincian lebih lanjut
dalam Circle of Rights.)
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ICESCR memberi pada Negara 3 kewajiban kunci
terkait semua hak Ecosoc:
- Non-diskriminasi
- Pencapaian progresif
- Penggunaan sumberdaya yang ada secara

maksimum

Pasal 6-11 Pasal 13-15Pasal 12 ICESCR: Hak kesehatan
didefinisikan sebagai hak semua rakyat

untuk menikmati standar kesehatan fisik dan
mental tertinggi yang dapat dicapai. Ada 4

komponen dasar yaitu:

1. Pengurangan angka
kematian janin dan bayi
dan peningkatan
perkembangan anak

2. Perbaikan semua aspek
lingkungan dan kesehatan
industri

3. Pencegahan, perawatan dan
pengendalian penyakit-
penyakit epidemik, endemic
dan penyakit akibat pekerjaan
serta penyakit-penyakit lain.

4. Penciptaan kondisi yang
mejamin semua pelayanan
dan perhatian medis pada
kejadian sakit.



Untuk mengembangkan empat wilayah luas yang disebutkan pada

pasal 12, CESCR telah menyediakan rincian lebih jelas mengenai

bagaimana pemerintah harus bekerja untuk menghormati,

melindungi dan memenuhi hak kesehatan. Dalam KOmentar Umum

14 CESCR menyatakan bahwa pemerintah harus:

Jaminan

n Ketersediaan pelayanan kesehatan serta sumberdaya, barang dan jasa

yang penting bagi kesehatan, misalnya air bersih dan pendidikan

tentang kesehatan. Komentar Umum ini memberikan rincian lebih

lanjut mengenai apa saja yang harus tersedia.

n Aksesibilitas pelayanan kesehatan, sumberdaya, barang dan jasa, dsb

penting sebagai dasar non-diskriminasi. Yang dimaksud “aksesibilitas”

adalah dari segi fisik dan ekonomi (keterjangkauan). Jaminan juga

termasuk akses rakyat ke informasi tentang sumberdaya, barang dan

jasa yang penting bagi kesehatan; dsb.

n Penerimaan pelayanan kesehatan, sumberdaya, barang dan jasa yang

penting untuk kesehatan, dsb. Ini artinya, pelayanan kesehatan harus

dapat diterima secara budaya oleh mereka yang mencarinya.

n Kualitas pelayanan kesehatan, sumberdaya, barang dan jasa yang

penting bagi kesehatan, dsb.

* Isu-isu ketersediaan, aksesibilitas dan kualitas yang disebutkan pada kolom kiri muncul pada studi kasus (Bab 5) dan beberapa dari ke-11 ketentuan yang
disebutkan pada kolom kanan.

- Menjamin hak atas pelayanan kesehatan, sumberdaya, barang dan jasa;

- Menjamin akses ke pangan pokok minimum;

- Menjamin akses ke pemukiman dasar, sanitasi dan air minum;

- Menyediakan obat-obatan yang pokok;

- Menjamin distribusi merata semua fasilitas, barang dan jasa kesehatan;

- Membuat strategi kesehatan masyarakat tingkat nasional yang memberi

perhatian khusus pada semua kelompok yang rentan;

- Menjamin perawatan kesehatan reproduksi, ibu melahirkan dan kesehatan

anak;

- Memberikan imunisasi untuk melawan penyakit menular yang utama;

- Mengambil langkah untuk mencegah, mengobati dan mengendalikan

penyakit epidemik dan endemic;

- Memberikan pendidikan dan akses ke informasi mengenai masalah kesehatan

utama;

- Memberikan pelatihan yang tepat bagi personil kesehatan, termasuk

pendidikan mengenai kesehatan dan HAM
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BAB 3

Analisis Anggaran –suatu tinjauan

Pengantar

Anggaran adalah instrumen kebijakan ekonomi terpenting yang dihasilkan
pemerintah. Menyusun anggaran membutuhkan keputusan kongkrit mengenai
bagaimana mendapatkan uang dan membelanjakannya. Jadi anggaran
mencerminkan prioritas kebijakan social dan ekonomi sesungguhnya dari
pemerintah yang seringkali mendukung, terkadang berlawanan dengan, tujuan,
komitmen, slogan dan kebijakan yang diucapkan pemimpin politik. Untuk
memahami apa yang sesungguhnya dilakukan pemerintah –bukan apa yang
diucapkan ingin dilakukan pemerintah- perlu memahami apa yang ada dalam
anggaran. Anggaran pemerintah mempengaruhi kehidupan setiap rakyatnya.
Uang yang dihasilkan dari pajak, dan bagaimana uang itu digunakan untuk
pendidikan, pelayanan kesehatan, keamanan publik, transportasi dan
infrastruktur- serta banyak prioritas lain –sangat mempengaruhi sistem sosial
dan ekonomi. Setiap orang memiliki kepentingan dalam proses anggaran.
Namun meskipun anggaran mempengaruhi semua rakyat, kelompok-kelompok
seperti lansia, anak-anak, kelompok miskin, penyandang cacat, penduduk desa
dan kelompok minoritas, seringkali rentan terhadap keputusan pemerintah
dalam pengumpulan dan pembelanjaan uang negara. Karena rentan, setiap
perubahan kecil saja dalam alokasi dana pemerintah dapat memberi dampak
besar pada kualitas kehidupan mereka.

Meskipun pendanaan sangat penting untuk mengakui hak-hak ekonomi
kelompok marjinal, namun program-program yang menguntungkan kelompok
miskin adalah yang seringkali dipotong ketika terjadi defisit anggaran. Ada
banyak alasan di balik keputusan tersebut. Hal-hal lain seperti bunga hutang,
peraturan upah sector publik, dan pembelanjaan militer seringkali dianggap
menjadi penyebab kelangkaan dana. Kelompok-kelompok lain seperti pemimpin
bisnis atau para elit kota seringkali memiliki lobbyist yang lebih efektif dan
berpengalaman. Dan kelompok-kelompok rentan itu seringkali “tidak tampak”
bagi elit pemerintah yang bergaul dan bergabung dengan kalangan kaya. Dan
bahkan jika dana telah dialokasikan ke program-program anti-kemiskinan atau
palayanan lain yang menguntungkan masyarakat rentan, pembelanjaan dan
manejemen program yang lemah serta ketiadaan kekuatan politik kaum miskin
berarti tidak ada uang yang akan sampai ke penikmat manfaat yang dikehendaki.

Di banyak negara, kelompok pro-miskin telah mengetahui bahwa
pengembangan kapasitas untuk menganalisa, memahami dan mempengaruhi
anggaran dapat menjadi alat penting untuk memajukan isu-isu mereka.
Anggaran yang diterapkan dapat berupa anggaran nasional, negara bagian
atau provinsi, dan bahkan anggaran masyarakat local. Kemampuan untuk terlibat
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dalam proses anggaran dapat membantu organisasi HAM dalam banyak hal,
di antaranya:

n Mengukur komitmen pemerintah pada wilayah politik tertentu, dan
membandingkannya dengan komitmen pada wilayah yang prioritasnya
lebih rendah;

n Menentukan kecenderungan pembelanjaan pada wilayah program, untuk
memastikan bahwa program-program yang ditujukan untuk memenuhi
komitmen HAM menerima bagian yang semakin meningkat.

n Menghitung implikasi proposal kebijakan;
n Menganalisis dampak pilihan anggaran terhadap rakyat;
n Menilai kelayakan anggaran relatif terhadap konvensi dan komitmen

internasional atau local; dan
n Mengidentifikasi sumber pendanaan baru untuk kebijakan yang diusulkan.

Di setiap negara, kaya maupun miskin, selalu ada kekurangan sumberdaya
untuk memenuhi kebutuhan yang ada; itu adalah asumsi sentral analisis
anggaran. Dengan menggali ke rincian anggaran dan membuat angka mentah
akan mengungkapkan kisah prioritas kebijakan pemerintah; analisis anggaran
akan membantu menjelaskan pilihan yang mempertentangkan pemerintah dan
rakyatnya. Namun meskipun anggaran dapat menentukan apa yang dilakukan
atau telah dilakukan pejabat pemerintah, analisis anggaran tidak dengan
sendirinya menjelaskan apa yang seharusnya dijadikan prioritas. Kerangka
kerja HAM yang dapat mengisi kesenjangan ini. Anggaran dapat menjadi
dokumen yang menakutkan karena besar, berisi banyak angka dan bahasa
teknis. Seringkali anggaran hanya menyertakan sedikit table ringkasan, tidak
ada konteks sejarah, dan tidak ada panduan berguna bagi pembaca dari kalangan
umum. Akibatnya, banyak orang yang sudah merasa takut sebelum masuk ke
dalam anggaran dan berasumsi bahwa itu adalah pekerjaan rumit, teknis dan
terpisah dari yang lain.

Di sinilah gunanya pekerjaan analis anggaran dari organisasi masyarakat sipil.
Meskipun tingkat kerumitan analisis anggaran dapat bervariasi seperti pekerjaan
dalam bidang HAM, namun garis dasarnya sederhana. Analisis anggaran dapat
menjadi sederhana dan lugas. Dengan menggunakan sarana aritmatika –
penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian- penggiat HAM dapat
belajar membahas anggaran dan prioritas yang dicerminkannya secara lebih
berpengaruh. Selain itu, meskipun mudah untuk menyatakan apakah
pemerintah harus atau tidak harus membelanjakan lebih untuk pelayanan
kesehatan, tetapi jauh lebih sulit untuk menyatakan apakah pembelanjaan
untuk itu menurun tajam jika itu yang ditunjukkan data. Dengan terus berupaya
mengupas dan memahami anggaran, para penggiat HAM dapat belajar untuk
menyampaikan kisah tentang anggaran dan penggunaan sumberdaya publik,
menerjemahkan data kering anggaran menjadi kasus yang menuntut perbaikan
dan pengembangan program bagi kelompok miskin dan kelompok-kelompok
rentan lainnya.
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Akses ke informasi

Salah satu masalah yang tersebar luas dan dihadapi semua orang yang berusaha
menganalisis anggaran pemerintah –terutama di negara-negara berkembang
dan yang baru menerapkan demokrasi- adalah kurangnya data akurat dan
data statistik sosio-ekonomi. Kurang dari satu dasawarsa lalu, anggaran fed-
eral Meksiko adalah salah satu rahasia negara yang paling dijaga ketat. Di
banyak negara bahkan data-data penting praktis tidak ada. Sementara itu
masalah-masalah seperti ketepatan waktu, akurasi dan aksesibilitas juga
menghambat para analis anggaran. Kelompok-kelompok masyarakat yang
berusaha menangani pelanggaran HAM dengan melakukan analisis anggaran
akan menghadapi hambatan besar untuk mengamankan informasi yang mereka
perlukan.

Namun ketiadaan data yang solid bukan alasan yang bagus untuk meninggalkan
anggaran. Seperti yang telah dibahas di atas, anggaran terlalu penting untuk
diabaikan –untuk program-program yang dapat membantu kelompok miskin,
bagi masa depan ekonomi negara, dan tentu saja untuk perkembangan
demokrasi iru sendiri. Meskipun analis anggaran selalu memilih data yang
lebih banyak dan lebih baik, namun seringkali pilihan yang ada adalah mulai
membuka misteri anggaran pemerintah dan system pajak dengan informasi
apa pun yang ada.

Selain itu, di luar kebutuhan untuk memahami dan menganalisis anggaran,
organisasi masyarakat sipil memiliki kepentingan kuat dalam mempromosikan
reformasi system anggaran karena biasanya kelompok miskin dan tak berdaya
yang seringkali terkena dampak buruk system anggaran yang lemah atau rusak.
Sistem anggaran yang baik, yaitu yang transparan dan akuntabel, akan jauh
lebih bermanfaat bagi semua rakyat, bukan hanya kelompok elit minoritas.

Jadi pada saat yang sama organisasi dapat berusaha untuk mencapai kesimpulan
tentang prioritas pembelanjaan berdasarkan data yang terbatas –sekaligus
meminta pemerintah untuk menyediakan data yang lebih baik jika kesimpulan
itu dianggap kurang akurat- suatu organisasi juga dapat memulai kampanye
untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran.1

Kampanye itu bukan hanya dapat menghasilkan data yang penting dan
berpengaruh, namun juga dapat mendatangkan sekutu baru dan berguna bagi
kelompok-kelompok HAM. Bagaimanapun juga kelompok-kelompok bisnis,
anggota parlemen, wartawan, peneliti dan pihak-pihak lain saling berbagi
kepentingan dalam kondisi anggaran yang baik.

19 Akses ke informasi terkait masalah publik adalah hak rakyat menurut hukum HAM internasional,
dan kampanye dapat didasarkan pada kewajiban HAM internasional yang dimiliki Negara
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Pelayanan kesehatan di Meksiko

Studi kasus yang dirangkum pada Bab 1 memberikan kesempatan untuk
menjelajah rincian cara analisis anggaran membantu menjawab pertanyaan-
pertanyaan kunci mengenai komitmen pemerintah terhadap hak-hak ekonomi,
social dan budaya. Apakah anggaran Meksiko mencerminkan upaya menuju
“pencapaian progresif” hak kesehatan? Apakah pemerintah Meksiko
menggunakan “sumberdaya maksimum yang ada” untuk meningkatkan
kesehatan? Apa yang dapat dikatakan data anggaran tentang komitemen
pemerintah Meksiko terhadap kesehatan anak dan ibu melahirkan, layanan
kesehatan preventif, dan akses ke fasilitas kesehatan?

Analisis mendalam terhadap anggaran nasional, diberitahukan oleh pakar
layanan kesehatan dan disertai data demografis lainnya, memberikan indikasi
kuat bahwa Meksiko tidak memenuhi kewajibannya menurut standar HAM
internasional.

Hasil-hasil tersebut tidak hanya menegaskan kembali bahwa penduduk Meksiko
yang berpenghasilan rendah mendapatkan layanan kesehatan yang tidak
memadai; hasil analisis juga menunjukkan dukungan penting terhadap
kesimpulan bahwa para pejabat Meksiko dapat dan harus melakukan upaya
lebih untuk menjamin hak rakyat atas layanan kesehatan.

Bagaimana analisis di Bab 5 menerjemahkan angka-angka kering yang terdapat
dalam anggaran ke petunjuk kuat mengenai tindakan pemerintah? Kuncinya
adalah mengatur data secara meyakinkan dan teliti terhadap integritas data.
Dalam hal ini, salah satu atribut kunci Bab 5 adalah bagaimana ia menjelaskan
dengan cermat semua analisis yang mendasari kasus. Bab 5 itu membuat
model transparansi yang kami minta ditunjukkan oleh pemerintah.

Sebelumnya dalam laporan tersebut Fundar melakukan tiga pengamatan penting
yang membantu pembaca memahami bagaimana data digunakan.

n Pertama, meskipun program-program terkait kesehatan dapat ditemukan
di berbagai tempat di dalam anggaran, namun laporan ini berfokus pada
bagian anggaran yang menangani langsung layanan kesehatan. Meskipun
itu membuat keterbatasan pada kesimpulan yang ditarik dari analisis, namun
itu sangat mengurangi kompleksitas analisis. Dan karena penulis transparan
terhadap batasan ini, mereka tidak dapat disalahkan karena berusaha
menyembunyikan peringatan atau memanipulasi analisis.

n Kedua, analisis menjelaskan mengapa data yang digunakan adalah data
dari tahun 1998 hingga 2002. Karena perubahan akuntansi signifikan yang
terjadi pada tahun 1998, maka data yang mungkin dibandingkan adalah
data sebelum dan sesudah perubahan; selain itu data tahun 2002 adalah
yang terbaru yang ada dibandingkan dengan pembelanjaan yang
diproyeksikan atau direncanakan.
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n Terakhir, teks jelas menyatakan bahwa data anggaran dalam studi kasus
ini disesuaikan karena inflasi. Perbedaan antara data yang disesuaikan
karena inflasi tersebut (yang oleh ekonom disebut uang “sebenarnya”)
dan yang tidak disesuaikan (atau data “nominal”) adalah perbedaan yang
krusial. Seiring berlalunya waktu, inflasi menggerus nilai uang, sehingga
membuat setiap analisis yang menggunakan data nominal mencurigakan.

Mungkin langkah pertama dalam melakukan analisis anggaran adalah
menentukan bagaimana pemerintah membelanjakan uangnya. Untuk itu perlu
setidaknya akrab dengan isu anggaran, dan itu tidak sesederhana seperti yang
tampak. Misalnya, pertanyaan “Berapa banyak pemerintah membelanjakan
uangnya setiap tahun?” dapat menghasilkan berbagai macam jawaban:

Penyesuaian terhadap inflasi

Salah satu perhitungan penting yang dilakukan dalam analisis
anggaran adalah menyesuaikan pemberlanjaan dan data
ekonomi lain terhadap inflasi. Kegagalan untuk menyesuaikan
data-data tersebut terhadap inflasi memberi kesan yang salah
mengenai perubahan terhadap waktu atau tingkat pembelanjaan.
Ini seringkali terjadi di negara-negara dengan tingkat inflasi
tinggi, namun bukan berarti tidak terjadi di negara yang tingkat
inflasinya lebih rendah. Untuk menyesuaikan terhadap inflasi,
analis pertama-tama perlu mencari indeks harga konsumen
pemerintah. Ini adalah langkah yang digunakan untuk
membandingkan kekuatan beli dari kurs local dari satu tahun
ke tahun berikutnya. Indeks harga konsumen menunjukkan
nilai relatif per tahun dan biasanya nampak seperti ini:

1998 88.4

1999  91.6

2000  97.8

2001 101.4

2002  106.2

2003 112.7

Bayangkan pembelanjaan pendidikan di tahun 1998 adalah 37,4
milyar peso (atau apapun kurs lokalnya). Pada tahun 2003,
jika pembelanjaan tetap rata pada 37,4 milyar peso, jelas uang
sebanyak itu tidak akan cukup untuk dibelanjakan untuk banyak
hal –tidak dapat menggaji banyak guru, membeli cukup banyak
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buku, dsb. Apakah tingkat pembelanjaan 2003 sama dengan
jumlah sebelumnya? Untuk mengetahui itu, Anda dapat
mengalikan pembelanjaan di tahun 1998 dikalikan indeks harga
konsumen tahun 2003, dan kemudian dibagi dengan indeks
dari tahun 1998. Hitungan tersebut dapat dirumuskan dalam
persamaan berikut: (37.4 milyar pesos x 112.7) ÷ 88.4 = 47.7
milyar pesosNantinya perhitungan tersebut akan menjadi
santapan kedua analis anggaran. Namun perlu diingat aturan
jempol ini:Jika ekonomi tidak menderita deflasi –skenario yang
sangat tidak biasa, inflasikan data terakhir terhadap tingkat kini
akan menyebabkan figure awal tumbuh/naik. Jika tidak,
perhitungan Anda salah.

n Jika badan legislative biasanya menyetujui anggaran yang memasukkan
figure total, dalam praktiknya pemerintah mungkin membelanjakan lebih
atau kurang dari jumlah tersebut. Di beberapa negara, perbedaan antara
anggaran yang disahkan dengan yang dijalankan cukup signifikan.

n Meskipun ada informasi mengenai perubahan anggaran ketika
diimplementasikan, dalam banyak kasus jumlah total yang dibelanjakan
serta jumlah yang dibelanjakan di berbagai kategori atau departemen belum
akan diketahui hingga akhir tahun.

n Selain melacak selisih antara pembelanjaan yang diproyeksikan dengan
yang sebenarnya, banyak pemerintah yang menggunakan beberapa
anggaran berbeda untuk tujuan yang berbeda pula. Adalah tidak biasa
bagi pemerintah untuk menggunakan “anggaran operasional” untuk pro-
gram-program biasa dan “anggaran modal” untuk pembelanjaan
infrastruktur jangka-panjang. Selain itu, pemerintah sering menggunakan
variasi dari dana “non-bujeter” untuk menjaga beberapa program tetap
berjalan di luar proses anggaran normal; program-program pensiun dan
pembelanjaan dari sumberdaya minyak di negara yang kaya minyak adalah
contoh yang paling umum.

Jadi jelas bahwa analisis anggaran yang paling sederhana pun dapat menjadi
rumit dan menantang; itulah yang menjadi penyebab mengapa analisis
anggaran tidak dapat hanya menjadi sekedar minat sesaat bagi suatu organisasi.
Memahami dan menafsirkan anggaran, membuat data dalam anggaran dapat
dibaca sebagai pengakuan terhadap HAM –atau kegagalan dalam mengakui
HAM- membutuhkan komitmen waktu dan sumberdaya. Namun imbalannya,
seperti nanti akan kita lihat di Bab 5, tidak akan mengecewakan.
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Pencapaian progresif hak atas kesehatan

Seperti yang telah diketahui para penggiat HAM, konvensi-konvensi HAM tidak
membutuhkan pemerintah segera menjamin akses ke layanan kesehatan,
pemukiman, gizi dan hak-hak Ecosoc lainnya. Sebaliknya, pemerintah diminta
memenuhi persyaratan yang lebih ringan: pemerintah wajib bergerak maju
menuju pencapaian penuh, yang dikenal sebagai pencapaian progresif, hak-
hak tersebut. Pemerintah Meksiko mungkin belum mampu menyediakan layanan
kesehatan bagi semua rakyatnya, namun harus mampu menunjukkan kemajuan
ke arah itu. Analisis anggaran dalam studi kasus ini menunjukkan bahwa
pemerintah gagal menunjukkan kemajuan bahkan menurut standar yang relatif
ringan ini.

Bagian pertama analisis di Bab 5 menunjukkan
bagaimana pembelanjaan –yang telah
disesuaikan terhadap inflasi- untuk layanan
kesehatan di Meksiko telah berubah. Dengan
hanya menjumlah total pembelanjaan untuk
setiap tahun yang tercakup, Grafik 1
menunjukkan bahwa pembelanjaan yang
disesuaikan terhadap inflasi tersebut naik
dalam dua tahun, turun sedikit di satu tahun,
dan turun tajam di tahun kemarin. Analisis
ini hampir selalu berguna untuk melihat
sekilas kecengderungan pembelanjaan. Meskipun grafik menunjukkan ada
indikasi awal pencapaian progresif, kemajuan tersebut menguap pada akhir
tahun 2002.

Seperti yang terjadi pada bidang-bidang lain, dari analisis anggaran ke geofisika,
jawaban untuk satu pertanyaan selalu mengarah ke pertanyaan lain. Dalam
hal ini, karena pembelanjaan yang turun tajam pada 2002 adalah aspek
pembelanjaan layanan kesehatan yang paling menonjol, maka leporan
memeriksa penyebab penurunan tajam tersebut. Untuk itu, analisis melihat
pertanyaan yang sama –mengapa pembelanjaan kesehatan berubah antara
tahun 1998 dan 2002?- namun kali ini lebih berfokus pada empat komponen
utama pembelanjaan kesehatan di Meksiko –Departemen Kesehatan (SSA),
dana kesehatan terdesentralisasi (FASSA) dan pelayanan kesehatan di dua
lembaga jaminan keamanan social terbesar (IMSS dan ISSSTE). Hasil dari
pengamatan tersebut cukup mengejutkan. Jelas bahwa penurunan tajam pada
pembelanjaan tahun 2002 adalah sepenuhnya  hasil dari penurunan
pembelanjaan di salah satu area tersebut, yaitu IMSS.

Langkah selanjutnya dalam membuka misteri ini menunjukkan pentingnya
mengawinkan analisis anggaran dengan pengetahuan mengenai system
pelayanan kesehatan di Meksiko. Grafik 3 pada analisis menunjukkan bahwa
meskipun penduduk Meksiko terbagi hampir sama jumlahnya antara “pemilik

Grafik sederhana yang
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hak” dalam system jaminan keamanan social
dengan  -mereka yang memiliki klaim atas
manfaat kesehatan jaminan keamanan social
karena mereka bekerja di sector ekonomi for-
mal- dan “populasi terbuka” –yaitu mereka
yang di luar ekonomi formal yang menerima
layanan kesehatan melalui aliran pendanaan
yang berbeda- pembelanjaan kesehatan untuk
“pemilik-hak” hampir dua kali pembelanjaan
untuk “populasi terbuka”. Dengan membagi
pembelanjaan total setiap kelompok dengan

jumlah individu yang tercakup pada tiap program, Grafik 4 menunjukkan bahwa
pembelanjaan per orang pada “pemilik hak”, dikenal sebagai “pembelanjaan
per kapita”, hampir dua kali pembelanjaan untuk “populasi terbuka”.

Penggunaan maksimum sumberdaya yang ada

Menurut ICESCR, pemerintah harus mampu mendokumentasikan bahwa ia
mampu menggunakan sumberdaya yang ada secara maksimum untuk
menjamin hak kesehatan. Dalam istilah anggaran, analisis di Bab 5 menyatakan
bahwa “itu artinya bahwa pemerintah … harus memprioritaskan alokasi
sumberdaya yang ada untuk layanan yang diperlukan.” Sekali lagi, menurut
pencapaian progresif, itu adalah standar yang dapat diukur menggunakan data
anggaran yang ada.

Batasan analisis anggaran

Meskipun analisis anggaran adalah alat berguna untuk
memahami prioritas pemerintah, ada banyak pertanyaan yang
tidak dapat dijawab oleh analisis anggaran. Analisis anggaran
dapat mengidentifikasi apa yang telah atau sedang dibelanjakan
namun tidak dapat menentukan pembelanjaan harus ke mana;
itu adalah masalah politis atau filosofis. Itu juga merupakan
masalah HAM, karena kewajiban HAM membatasi atau
mengarahkan Negara dalam beberapa cara, mewajibkannya
untuk mengalokasikan sumberdaya untuk pemenuhan hak-hak.

Selain itu, menganalisis pembelanjaan yang diusulkan dan yang
sebenarnya dibelanjakan akan berguna. Mengamati anggaran
saja tidak akan memberi informasi seefektif atau seefisien apa
uang negara dibelanjakan, atau apakah sumberdaya yang
dialokasikan mencapai tujuan yang dimaksud. Mengamati
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anggaran dapat memberi indikasi penduduk mana yang dilayani,
namun analisis objektif terhadap anggaran tidak dapat
menggandakan informasi kritis yang diberikan oleh pengamatan
di lapangan mengenai implementasi program sebenarnya dan
siapa saja yang dilayani.

Selain itu, analisis anggaran perlu dilengkapi dengan informasi
rinci mengenai ekonomi, populasi, isu-isu regional dan pro-
gram-program tertentu. Analis anggaran mengetahui banyak
mengenai anggaran keseluruhan, namun mungkin tidak memiliki
informasi rinci mengenai suatu bidang anggaran tertentu,
misalnya kesehatan, pendidikan, pembangunan masyarakat,
dsb. Untuk itu, analis anggaran perlu mengandalkan kemitraan
dengan yang lain yang mampu atau ahli dalam bidang tertentu.
Kemitraan atau koalisi tersebut dapat memberikan sumberdaya
dinamis untuk menantang –atau mendukung- pola
pembelanjaan pemerintah.

Satu cara untuk menentukan prioritas klaim pembelanjaan untuk pelayanan
kesehatan pada sumberdaya yang ada adalah membandingkan pembelanjaan
layanan kesehatan terhadap ukuran ekonomi total nasional, figure yang dikenal
sebagai produk domestik total atau GDP. Karena ini adalah ukuran ekonomi
standar, maka setiap negara memiliki perkiraan GDP sendiri. Dengan membagi
jumlah pembelanjaan pemerintah Meksiko untuk kesehatan dengan GDP, kami
melihat bahwa Meksiko membelanjakan sedikit lebih banyak 2% GDP pada
layanan kesehatan. Namun setelah mengamati figure ini dari waktu ke waktu,
pada Grafik 5 kami melihat bahwa jumlah yang dibelanjakan untuk layanan
kesehatan turun sekitar 2,4% dari GDP menjadi 2,15%. Dengan kata lain,
pembelanjaan sector layanan kesehatan yang nampaknya merosot sebagai
prioritas, setidaknya jika diukur terhadap semua sumberdaya yang ada terhadap
negara.

Cara kedua yang juga berguna untuk
mengukur prioritas yang diberikan
pemerintahan pada layanan kesehatan adalah
dengan membandingkan pembelanjaan untuk
layanan kesehatan terhadap pembelanjaan
total pemerintah. Pertanyaan ini menuju
langsung ke keputusan pembuat kebijakan:
seberapa pun tingkat pembelanjaan
pemerintah, bagaimana layanan kesehatan
dapat naik dan menang bersaing dengan
tuntutan pembelanjaan publik lain?

Pembelanjaan pada
program dapat

dibandingkan dengan
ekonomi (GDP) atau
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Mengenai pembelanjaan sebagai bagian dari GDP adalah pertanyaan yang
cukup lugas. Selama masih ada perkiraan total pembelanjaan pemerintah, kita
dapat membagi pembelanjaan layanan kesehatan dengan pembelanjaan total
dan kemudian mengetahui prioritas yang diberikan pejabat pada pembelanjaan
untuk layanan kesehatan. Grafik 6 menunjukkan bahwa pembelanjaan untuk
layanan kesehatan di Meksiko merosot dari 11% dari pembelanjaan total di
tahun 1998 ke kurang dari 9% di tahun 2002. jadi bagian pembelanjaan total
nampaknya menjadi prioritas gagal bagi pejabat pemerintah. Mereka
menggunakan sumberdaya yang ada untuk hal-hal lain.

Kemudian jadi masuk akal untuk melihat ke mana saja pemerintah
membelanjakan uangnya. Ada banyak cara untuk melakukannya. Misalnya,
jika data-datanya ada, kita dapat melihat berbagai kategori pembelanjaan
selama kurun waktu tersebut –dari pendidikan, transportasi, pertahanan,
pengembangan ekonomi, dsb- dan melihat apa yang tumbuh relatif terhadap
pembelanjaan total (atau GDP) dan apa yang turun. Namun itu membutuhkan
banyak informasi mengenai anggaran, dan khususnya bagaimana berbagai
program dapat berpindah dari satu departemen ke departemen lain. Jadi
meskipun dapat menjadi latihan berguna dalam menentukan prioritas yang
berubah, namun tidak selalu perlu. Sebaliknya,
menurut analisis Fundar, siapa pun dapat
menganalisis bagaimana pemerintah memilih
alokasi sumberdayanya dalam praktik sepan-
jang satu tahun.

Salah satu hal penting yang dapat dibuat analis
anggaran adalah membedakan antara pem-
belanjaan menurut anggaran (yang dikatakan
oleh pejabat akan dibelanjakan ketika mereka mengesahkan anggaran) dengan
pembelanjaan sebenarnya (jumlah yang benar-benar dikeluarkan sepanjang
tahun anggaran). Meskipun lebih mudah menganalisis pembelanjaan menurut
anggaran, namun yang lebih penting untuk diperhatikan adalah pembelanjaan
sebenarnya.

Analisis pada kasus Fundar menunjukkan misalnya berbagai hal. Misalnya,
pembelanjaan Departemen Keuangan, Pariwisata dan Urusan Luar Negeri pada
satu tahun anggaran lebih banyak daripada yang dialokasikan dalam anggaran.
Dengan kata lain, jika ada sumberdaya ekstra, alokasinya tidak akan dialirkan
ke program-program kesehatan. Terlebih lagi jika kita melihat ke pembelanjaan
modal –investasi jangka panjang dalam infrastruktur seperti gedung atau
peralatan- Angkatan Laut membelanjakan hampir 25% lebih banyak daripada
yang dianggarkan, sementara Departemen pertahanan membelanjakan lebih
banyak 17% daripada anggaran asli. Sebaliknya, Departemen Kesehatan
membelanjakan kurang dari jumlah yang dianggarkan untuk investasi modal.

Terakhir, bagian analisis Fundar ini memberikan satu lagi contoh bagaimana
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bagaimana analisis anggaran dapat meng-
ungkapkan prioritas pemerintah. Seringkali
analisis anggaran hanya menjadi tumpukan
data kering angka-angka dan statistik, hampir
tanpa konteks untuk mengajak pembaca
masuk ke dalamnya. Analisis ini, sebaliknya,
menunjukkan bagaimana berbagai program
kesehatan dibandingkan dengan program-
program lain di seluruh anggaran. Analisis
ini menunjukkan banyak hal. Misalnya, pembelanjaan anggaran di Departemen
Keuangan, Pariwisata, dan Urusan Luar Negeri, di atas dan melebihi jumlah
alokasi awal di anggaran, yaitu 2,3 kali anggaran total program layanan
kesehatan yang ditujukan untuk 10 juta penduduk Meksiko yang hidup dalam
kemiskinan parah. Analisis juga menunjukkan bahwa peningkatan pada tahun
2002 di anggaran Departemen Keuangan adalah 22 kali anggaran untuk
infrastruktur layanan kesehatan untuk tahun fiscal 2000 hingga 2002,
digabungkan. Perbandingan singkat ini dapat menjadi alat berguna untuk
menunjukkan prioritas yang penempatan prioritas yang salah.

Pekerjaan di bidang anggaran dan kelompok HAM

Tidak semua kelompok penggiat HAM ingin menambah isi
“portfolio”nya dengan analisis anggaran. Mengamati semua
perubahan dan debat dalam proses anggaran adalah pekerjaan
menantang, membutuhkan perhatian penuh dari setidaknya satu
orang. Umumnya kelompok penggiat HAM menganggapnya
sebagai sesuatu yang mereka dapat menyelam lalu keluar lagi
begitu informasi yang diinginkan sudah didapatkan. Selain
mengembangkan kapasitas anggaran Anda, model lain yang
juga berhasil adalah bermitra dengan kelompok anggaran lain
yang b agus di negara Anda. Dalam banyak kasus, kelompok-
kelompok anggaran menekankan peran anggaran dalam
mengentaskan kemiskinan, bahkan meskipun mereka tidak
melakukan pendekatan dengan kerangka kerja HAM. Daftar
sejumlah kelompok anggaran di seluruh dunia dapat ditemukan
di situs web International Budget Project, yaitu
www.internationalbudget.org.Jika Anda dapat menemukan
kelompok anggaran yang bagus di negara Anda dan dapat
membangun kerjasama dengan mereka, mungkin lebih baik
menyerahkan pekerjaan analisis anggaran pada mereka daripada
menggandakan kapasitas mereka dalam organisasi Anda. Untuk
mendapatkan keuntungan penuh dari keahlian yang mereka
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tawarkan, kelompok penggiat HAM masih perlu memahami
pekerjaan HAM agar dapat mengajukan pertanyaan yang tepat
dan memandu kelompok anggaran menggali informasi yang
paling berguna. Oleh karena itu mempelajari kerja anggaran,
meskipun sedikit, akan berguna bahkan bagi kelompok-
kelompok yang mungkin tidak melakukan analisis anggaran
sendiri.

Analisis tiga komponen pasal 12

Meskipun bagian awal analisis Fundar berfokus pada dua kewajiban HAM umum
–pencapaian progresif dan sumberdaya maksimum yang ada- sisanya
memperhatikan kewajiban-kewajiban khusus yang dinyatakan dalam Pasal 12
ICESCR. Pertimbangan penting untuk pengamatan rinci pada kewajiban dan
kinerja pemerintah terkait layanan kesehatan dalah bahwa analisis tersebut
membutuhkan lebih banyak latar belakang pada program-program layanan
kesehatan dan data demografis daripada analisis sebelumya. Ini adalah contoh
bagus bagaimana analisis yang baik memadukan keahlian dari kedua analis
anggaran dan analis-analis lain di bidang tertentu, dalam hal ini, analis layanan
kesehatan.

Misalnya, data menunjukkan bahwa anggaran untuk Kantor Umum Kesehatan
Reproduksi tumbuh pelan antara 1998 dan 2001, namun kemudian tumbuh
stabil pada 2002 dan 2003. Meskipun pembelanjaan sebenarnya kurang
dibandingkan pembelanjaan menurut anggaran di tahun-tahun tersebut –
artinya, seperti yang telah dibahas di atas bahwa pemerintah tidak menggunakan
sumberdaya yang ada secara maksimum- peningkatan substansial yang terjadi
tahun 2002 dan 2003 jelas menunjukkan bahwa pemerintah menanggapi isu
ini dengan serius.

Namun analisis mendalam terhadap program layanan kesehatan menunjukkan
bahwa tidak semua program memiliki dampak pada kesehatan reproduksi di
bawah Kantor Umum Kesehatan Reproduksi. Program untuk Perluasan Cakupan
(PAC) menargetkan masyarakat termiskin di Meksiko dengan tingkat
“marjinalisasi” tertinggi, dan termasuk untuk ibu hamil dan setelah melahirkan.
Namun Grafik 9 menunjukkan bahwa pembelanjaan PAC tertinggi menurut
per capita pada negara-negara bagian yang pendapatannya relatif tinggi dan
terendah.

Ini adalah titik yang rumit dan membutuhkan penjelasan. Dewan Populasi
Nasional telah mengembangkan metodologi untuk menghitung tingkat
marjinalisasi tiap negara bagian dan distrik federal Meksiko dan memberikan
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peringkat untuk mereka dalam: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, atau
sangat rendah. Negara bagian yang tingkat marjinalisasinya mendapat peringkat
‘sangat tinggi’ adalah negara bagian yang miskin, sementara yang mendapat
peringkat ‘sangat rendah’ adalah yang relatif kaya (lihat Appendix 2). Untuk
membuat Grafik 9, analis perlu mengetahui pembelanjaan PAC di setiap negara
bagian serta populasi totalnya yang layak untuk pembelanjaan PAC. Dari data
tersebut mereka dapat menghitung per kapita pembelanjaan PAC di tiap negara
bagian. Kemudian dengan mengelompokkan negara bagian menurut tingkat
marjinalisasinya, mereka dapat menghitung pendapatan per kapita
pembelanjaan PAC untuk tiap kelompok.

Jelas bahwa pembelanjaan dua kali lebih besar di negara-negara bagian yang
pendapatannya tinggi dibandingkan dengan yang pendapatannya rendah.
Namun agar lebih jelas dan menunjukkan contoh tentang prioritas yang salah
tempat, analisis menunjukkan bahwa pembelanjaan PAC di Michoacan yang
kaya adalah tujuh kali pembelanjaan Veracruz yang pendapatannya rendah.
Dan ada lima negara bagian yang pembelanjaan per kapitanya lebih dari tiga
kali tingkat pendapatan negara-negara bagian yang termiskin. Ini adalah indikasi
jelas diskriminasi penyediaan layanan kesehatan.

Untuk melihat peran pembelanjaan pemerintah dalam pencegahan penyakit,
laporan membuat poin penting. Grafik 10 menunjukkan anggaran terpadukan
untuk Kantor Umum Promosi Kesehtan dan Pusat Pemantauan Epidemi
Nasional. Setelah disesuaikan terhadap inflasi, pembelanjaan turun signifikan
sejak tahun 1999. Namun laporan menyatakan bahwa :

kemungkinan besar beberapa program dan kantor dalam Departemen
Kesehatan yang memikirkan sumberdaya tambahan untuk pencegahan
dan perawatan penyakit. Namun ini adalah gambaran yang dapat
dipadukan dengan informasi terbaik yang tersedia untuk publik. Jika
ada cara lebih baik untuk mengetahui sumberdaya yang dialokasikan
untuk pencegahan penyakit, pemerintah harus menghitungnya secara
transparan.

Artinya, mengetahui bahwa mungkin ada bukti tambahan yang belum tersedia
atau dapat diakses publik adalah penting. Namun dengan menggunakan data

terbaik yang ada, analis anggaran dapat
menyediakan kasus yang transparan untuk
membuat diskusi publik dalam proses yang
demokratis.

Yang terakhir, analisis Fundar memper-
timbangkan kewaiban Negara untuk men-
ciptakan kondisi yang menjamin layanan dan
perawatan medis. Pengamatan singkat pada
pembelanjaan untuk rakyat yang tidak
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mendapat jaminan keamanan social (pembelanjaan FASSA) menunjukkan
peningkatan stabil sejak tahun 1998. Tanpa melihat lebih dalam, terkesan
bahwa pemerintah menjalankan tugas dengan baik. Namun dengan
menggunakan metodologi yang dijelaskan di atas untuk mengukur
pembelanjaan berdasarkan tingkat marjinalisasi, kita akan sampai ke kesimpulan
yang berbeda.

Grafik 14 menunjukkan bahwa pembelanjaan perkapita FASSA lebih tinggi
untuk daerah yang tingkat kemiskinannya rendah daripada yang tingkat
kemiskinannya tinggi. Data tambahan juga menunjukkan bahwa ada lebih
banyak dokter per kapita dan lebih banyak tempat tidur rumah sakit di negara-
negara bagian yang pendapatannya tinggi (alias yang tingkat marjinalisasinya
rendah) (Grafik 15 dan 16). Yang terakhir, meskipun datanya kurang tajam,
ada lebih banyak kantor dokter di negara-negara bagian yang pendapatannya
tinggi (Grafik 17).

Jika dipadukan, data dan analisis pada studi kasus Fundar memberikan argumen
bahwa dari berbagai perspektif, Pemerintah Meksiko nampaknya tidak memenuhi
kewajibannya terkait hak kesehatan. Analisis ini melihat pembelanjaan untuk
kesehatan dalam kurun waktu tertentu, pembelanjaan untuk kesehatan
dibandingkan dengan prioritas lain, dan pembelanjaan kesehatan di negara-
negara bagian yang miskin dibandingkan dengan yang ada di negara-negara
bagian yang kaya, dan masing-masing pendekatan tersebut menunjukkan
kesimpulan yang sama: penduduk Meksiko –khususnya yang miskin- tidak
mendapat layanan kesehatan yang seharusnya tersedia untuk mereka.

Analisis anggaran dan pengadilan

Wabah demam berdarah di Argentina mengancam nyawa 3,5
juta jiwa penduduk yang hidup di daerah wabah, yang termasuk
kawasan rawa-rawa lembab di Argentina. Vaksin telah terbukti
95% efektif mengatasi demam tersebut. Ketika pemerintah Ar-
gentina gagal menjalankan kampanye vaksinasi besar-besaran,
sebuah dokumen hukum dilayangkan ke pengadilan untuk
melindugi hak kesehatan orang-orang yang hidup di daerah
yang terkena pengaruh wabah. Pada tahun 1998, pengadilan
menjatuhkan putusan yang menguntungkan dokumen tersebut
dan menetapkan kewajiban negara untuk membuat dan
memberikan vaksin. Pengadilan juga menetapkan tenggat waktu
yang mengikat –akhir 1999- untuk pemenuhan kewajiban
tersebut.Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) in Ar-
gentina menyatakan bahwa sampai Juli 2000 pemerintah tidak
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memenuhi kewajibannya dengan alasan kekurangan bahan baku
dan staff teknis. CELS melayangkan petisi ke pengadilan yang
meminta hakim untuk membuat tenggat waktu baru. Sebagai
dukungan bagi petisi tersebut, CELS menyediakan figure
anggaran dan informasi lain yang menunjukkan bahwa
sumberdaya yang cukup telah dialokasikan untuk membuat
vaksin, namun belum digunakan. Informasi tersebut bersifat
persuasive karena menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada
ketiadaan sumberdaya, melainkan pada pengabaian. Hakim
menetapkan tenggat waktu baru bagi Departemen Kesehatan
dan Ekonomi untuk memenuhinya. Ketika tenggat waktu ini
tidak juga dipenuhi, hakim memerintahkan dana anggaran yang
dialokasikan untuk vaksin agar dibekukan agar tidak dapat
digunakan untuk dibelanjakan bagi kegiatan lain.
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BAB 4

Memadukan semua data –pemikiran lebih jauh

mengenai proses

Bab selanjutnya yakni Bab 5 merajut bersama semua informasi yang disediakan
pada Bab 1, 2 dan 3. Karena bab-bab tersebut mencakup banyak latar belakang,
maka lebih baik sebelum terjun ke sana, kita meninjau kembali hubungan
antar bab melalui langkah-langkah yang disarankan pada bab Pengantar
mengenai cara penggunaan analisis anggaran untuk menilai tingkat pemenuhan
syarat menurut kewajiban hak-hak Ecosoc. Tinjauan juga harus membantu
mempermudah pemahaman studi kasus tersebut.

Dimulai dengan kerangka kerja hak: Anda mungkin pernah
mendengar ungkapan “Jawaban yang Anda dapatkan
tergantung pertanyaan yang Anda ajukan.” Demikian juga
jika Anda melihat pada suatu situasi; itu tergantung pada
apa yang Anda cari. Demikian juga apa yang Anda lihat di
suatu situasi sangat tergantung pada apa yang Anda cari.
Jika ada anak-anak kelaparan, Anda mungkin melihat tanda
gizi buruk dan mengamati adanya kebutuhan pangan
darurat. Anda mungkin juga melihat sawah-sawah kekeringan
dan berpikir tentang perlunya saluran pengairan –dan Anda
mungkin akan menimbang apakah situasi itu termasuk
pelanggaran terhadap hak atas pangan.

Memikirkan hak atas pangan ketika melihat situasi seperti ini adalah yang kita
maksud dengan melihat situasi dalam “kerangka pikir hak”. Baik bekerja di
tingkat “makro” (misalnya pada kebijakan nasional atau internasional yang
terkait dengan sector tertentu, misalnya pendidikan atau buruh) atau pada
tingkat “mikro” (misalnya, dengan orangtua dari anak-anak kelaparan yang
meminta bantuan Anda), “kerangka pikir hak” adalah esensial bagi pekerjaan
Anda.

Mengidentifikasi kasus atau situasi tertentu: Situasi yang
ditangani Fundar berkait dengan ketersediaan dan akses ke
pelayanan kesehatan untuk “populasi terbuka” di Meksiko.
Namun seperti yang sudah disebutkan di atas, Anda dapat
memulai di titik mana pun sepanjang spectrum “makro”
hingga “mikro” ketika menentukan untuk menggunakan
analisis anggaran. Anda mungkin prihatin dengan situasi
kebijakan nasional yang mempengaruhi jutaan orang. Dalam
kasus tersebut dan kasus-kasus lain yang hampir serupa, melihat
implikasi HAM anggaran berarti bahwa kepedulian Anda adalah
pada kesejahteraan manusia.

“Kerangka
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Proses “berulang” melihat hak, melakukan
analisis anggaran dan mencari informasi
tambahan:

Ada tiga hal yang harus diingatkan di sini:

u Menurut kamus, kata “berulang (itera-
tive)” terkait dengan “proses komputasi
di mana replikasi suatu siklus operasi
menghasilkan hasil yang semakin lama
semakin mendekati hasil yang di-
inginkan”.

Untuk sampai pada pemahaman yang akurat
dan berguna mengenai apa yang dikatakan anggaran mengenai pemenuhan
kewajiban negara dalam pemenuhan hak, siklus berulang yang melihat
standar hak-hak relevan, melakukan analisis anggaran dan mencari informasi
tambahan tentang situasi terkait, lalu kembali lagi dan memikirkan standar
hak, mencari informasi tambahan, melanjutkan analisis anggaran, dan
seterusnya, akan sangat penting.

Selain mengetahui ketentuan-ketentuan relevan dalam hukum dan
konstitusi nasional Anda, Anda perlu menentukan perjanjian regional dan
internasional apa saja yang sudah diratifikasi pemerintah Anda, artinya
yang mengikat secara hukum pemerintah Anda. Dengan melihat standar
hak nasional, regional dan internasional Anda akan terbimbing ke dimensi
HAM isu tersebut (misalnya, kematian ibu mlehirkan sebagai focus di arena
hak kesehatan yang tercantum pada pasal 12 ICESCR). Focus ini pada
gilirannya akan membantu membentuk analisis anggaran Anda –Anda
akan mencari bidang anggaran atau mengumpulkan item-item dalam
anggaran yang terkait, misalnya dengan layanan kesehatan untuk ibu hamil.

Anda mungkin akan mendapati bahwa informasi lain mengenai situasi
tersebut tidak cukup untuk menarik kesimpulan mengenai kemungkinan
pelanggaran hak atau untuk menyatakan bahwa anggaran masuk akal.
Jika kepedulian Anda adalah mengenai hak kesehatan ibu hamil, Anda
mungkin ingin tahu informasi lain, misalnya berapa banyak ibu hamil yang
meninggal setiap tahunnya akibat komplikasi di masa kehamilan atau saat
melahirkan. Apakah jumlahnya banyak, atau mungkin dalam kenyataannya
sangat kecil dibandingkan jumlah ibu hamil? Pertanyaan-pertanyaan lain
mungkin akan timbul pula: Apakah kematian ibu melahirkan di suatu
wilayah negara lebih tinggi daripada di wilayah lain? Mengapa itu terjadi?
Dan sebagainya. Banyak pertanyaan yang mungkin timbul, tergantung
pada focus kepedulian Anda dan standar HAM yang terlibat di dalamnya.

Seiring proses penelitian berulang Anda berjalan, Anda juga dapat
menentukan bahwa lebih banyak perempuan yang meninggal karena hamil
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Data
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atau melahirkan di daerah miskin atau pelosok desa karena mereka tidak
dirawat ketika membutuhkan perawatan darurat. Jadi Anda juga dapat
belajar bahwa tidak cukup hanya melihat komponen anggaran yang
berkaitan dengan layanan kesehatan untuk ibu hamil saja, namun ada
banyak factor terkait dengan ketersediaan perhatian medis yang dapat
memainkanperan penting dalam mencegah kematian akibat kehamilan.
Factor-faktor tersebut bervariasi; dari ketersediaan ambulans hingga
kapasitas perhatian darurat medis untuk “menstabilkan” perempuan yang
kondisinya memburuk. Untuk benar-benar memahami situasi ibu hamil,
apa saja hak-hak mereka dan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya,
Anda akan memerlukan informasi ini.

Seiring dengan Anda mengumpulkan informasi, Anda akan merasa perlu
untuk kembali dan melihat lebih rinci lagi pada apa yang dikatakan hukum
atau konstitusi nasional tentang program-program bukan saja yang terkait
kematian ibu hamil atau melahirkan, namun juga yang terkait layanan
darurat di masyarakat marjinal. Anda mungkin ingin menjelajah lebih jauh
tentang standar HAM internasional terkait kematian ibu melahirkan –atau
dalam kasus Anda, apapun yang berkembang ke dalam focus perhatian
Anda. Standar-standar tersebut pada gilirannya dapat membantu Anda
menentukan di mana anggaran yang Anda perlu amati lebih jelas dan apa
lagi yang perlu diketahui mengenai alokasi dan pembelanjaan.

u Mungkin sekarang sudah jelas bahwa menggunakan analisis anggaran untuk
menilai pemenuhan syarat oleh pemerintah terkait kewajiban pemenuhan
haknya membutuhkan informasi yang cukup dan beragam, selain banyak
analisis. Lebih penting dari sekedar “mengunyah angka” dalam anggaran
yang terkait analisis kebijakan dan bahkan informasi lapangan ke cara
pengalokasian uang.

Meskipun organisasi dapat melakukan banyak pekerjaan, namun jarang
yang memiliki semua keahlian yang dibutuhkan dalam satu organisasi.
Namun hal itu adalah kesempatan baik untuk membangun jaringan dengan
organisasi maupun para penggiat lain dan untuk mengembangkan dialog
mendalam serta sekutu strategis dengan mereka.

Dalam mengembangkan studi kasus pada Bab 5, Fundar, yang bekerja
pada kebijakan tingkat nasional, melakukan kontak langsung dan
mengandalkan penelitian oleh organisasi yang bekerja di bidang yang pal-
ing terpengaruh oleh dampak pembelanjaan untuk kesehatan yang tidak
adil. Informasi dari organisasi-organisasi semacam ini dapat menjadi
pendorong bagi organisasi yang melakukan analisis anggaran untukmulai
berfokus pada masalah tertentu. Hal tersebut juga dapat menambah arti
pekerjaan di bidang anggaran dengan menggambarkan apa yang
sebenarnya terjadi di lapangan, sehingga mendatangkan wajah manusia
ke dalam analisis. Bekerjasama dengan yang lain juga dapat membantu
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organisasi untuk menilai dampak (“kewajiban hasil”). Jika perubahan dibuat
dalam alokasi anggaran dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan, maka
yang biasanya dapat menilai dampak perubahan dan menarik kesimpulan
apakah perubahan memperbaiki menuju ke arah hasil yang diharapkan
adalah mereka yang ada di lapangan.

Meskipun informasi yang dihasilkan analis anggaran dapat digunakan
sangat efektif pada tingkat kebijakan nasional, namun seringkali dampaknya
lebih besar jika digunakan oleh masyarakat untuk meminta pemerintahnya
bertanggung jawab. Kerjasama strategis antara organisasi tingkat nasional
dan local dapat memperbaiki daya guna informasi yang dihasilkan.

u Akses ke informasi dapat menjadi masalah. Di beberapa negara, anggaran
nasional tersedia untuk publik. Bahkan di Meksiko informasi tersebut dapat
di-download dari web. Di negara-negara tersebut, data statistik lain juga
relatif mudah diakses.

Namun di banyak negara, pemerintahnya tidak membuka akses
anggarannya ke publik, dan perjuangan untuk mendapatkan salinannya,
meskipun pada akhirnya berhasil, sangat menyita waktu. Meskipun hal itu
dapat melemahkan semangat, namun kita setidaknya harus tetap percaya
bahwa setelah perjuangan panjang untuk mendapatkan akses ke anggaran
pemerintah dalam satu tahun, organisasi penggiat HAM akan merasa lebih
mudah untuk mendapatkannya di tahun berikutnya. Pada situasi lain, seperti
di Meksiko, dengan adanya ijin pada tahun 2002 terhadap hukum yang
menjamin kebebasan informasi, banyak informasi pemerintah, termasuk
anggaran, yang semakin mudah tersedia bagi masyarakat.

Kesulitan lain yang mungkin dihadapi adalah bahwa data pemerintah yang
penting untuk membuat figure anggaran –statistik misalnya, mengenai
tingkat kematian ibu melahirkan, tingkat kehadiran siswa putra dan putri,
pendapatan per kapita-  mungkin tidak akan tersedia. Penyebabnya mungkin
karena pemerintah tidak menyediakan akses ke informasi tersebut, karena
pemerintah tidak mengumpulkan data yang terkait, atau karena data yang
dihasilkannya tidak akurat atau tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Meskipun situasi ini dapat menimbulkan masalah riil, namun terkadang
ada cara untuk mengatasinya.

Misalnya, jika figure data pemerintah tidak akurat, data tersebut masih
dapat digunakan karena pemerintah tidak akan menyangkal datanya sendiri.
Pada situasi lain, data dari lembaga independen, penelitian berbasis-uni-
versitas atau badan-badan internasional, misalnya Bank Dunia atau WHO,
dapat berguna bagi tujuan Anda. Misalnya dalam kasus angka kematian
ibu melahirkan. Data registrasi kematian atau surat kematian karena
komplikasi kehamilan, selama atau pasca melahirkan menjadi masalah
yang lazim ditemukan. Bekerja dengan menggunakan data pencatatan surat
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kematian memang relevan, namun penting juga untuk menambah perspektif
lain mengenai apa yang tidak diregistrasi. Dalam kasus Meksiko, melalui
informasi etnografis yang tidak terkait dengan anggaran, para peneliti yang
bekerja pada tingkat local misalnya, telah menghitung jumlah kematian
karena melahirkan yang tidak dipertimbangkan oleh pemerintah nasional.
Jenis informasi semacam ini menambah kedalaman dan perspektif terhadap
apa yang harus dikatakan informasi keseluruhan.

Menuliskan penemuan

Setelah mengumpulkan informasi dan melakukan analisis,
langkah selanjutnya adalah menuliskan penemuan. Inilah
yang akan Anda lihat di Bab 5, yang menggambarkan secara
rinci proses Fundar serta penemuan yang didapatkannya
dari analisis anggaran untuk menilai pemenuhan syarat oleh
Pemerintah Meksiko dengan kewajiban pemenuhan hak
kesehatan.

Mengembangkan strategi advokasi

Namun penemuan Anda akan kehilangan nilai praktisnya
jika Anda tidak memiliki strategi untuk memastikan
penggunaan dan dampaknya. Bab terakhir, yaitu Bab 6,
membahas sedikit lebih banyak mengenai penggunaan
analisis anggaran dalam strategi yang dirancang untuk
melindungi dan mempromosikan hak-hak ekonomi, social
dan budaya.

Melindungi hak-hak anak melalui pekerjaan anggaran

Pemerintah Afrika Selatan telah meratifikasi Konvensi Hak-hak
Anak (CRC) serta Piagam Afrika untuk Hak dan Martabat Anak
Afrika. Selain itu, Konstitusi Afrika Selatan telah memiliki
ketentuan HAM yang kuat di dalamnya. Unit Anggaran Anak
(CBU) IDASA di Afrika Selatan yang mengupayakan realisasi
hak anak dan pengentasan kemiskinan anak dengan melakukan
penelitian, pelatihan dan penyebaran informasi mengenai alokasi
anggaran dan penyelenggaraan layanan terkait dengan
kewajiban pemenuhan hak oleh pemerintah. Organisasi ini
menggunakan CRC dan ICESCR sebagai kerangka kerja
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Strategi

advokasi

BAB 4



49

analisisnya. CBU menganalisis program-program khusus
pemerintah untuk menentukan apakah pembelanjaan anggaran
terkait program cukup layak dan tepat untuk memenuhi
kewajiban pemerintah. Organisasi ini juga membuat analisis
tahunan anggaran pemerintah untuk menilai sebaik apa
rancangannya untuk melindungi hak-hak anak.IDASA telah
membuat panduan untuk NGO mengenai pemantauan anggaran
pemerintah untuk memajukan hak-hak anak. (lihat sumber).
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BAB 5

Hak kesehatan di Meksiko:

Dari “pemilik hak” ke “pemilik nihil” –suatu analisis

Analisis berikut berfokus pada studi kasus yang disinggung dengan singkat di
Bab 1. Analisis melihat pada beberapa kewajiban pemerintah Meksiko pada
hak kesehatan terkait dengan “populasi terbuka”, khususnya menyangkut
kewajibannya untuk:
- pencapaian progresif hak kesehatan,
- penggunaan sumberdaya yang ada secara maksimum untuk mencapai

pemenuhan hak, dan
- jaminan khusus pada pasal 12 Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi,

Sosial dan Budaya (ICESCR).

Analisis tersebut belum lengkap, namun jika dibaca Anda sudah akan dapat
melihat aspek-aspek tertentu situasi yang memberikan wawasan penting –
wawasan yang terkait dengan pemenuhan kewajiban pemerintah yang tidak
mungkin didokumentasikan dengan meyakinkan jika tanpa melihat anggaran.
Pada akhir bab ini kami akan memberikan ringkasan mengenai kesimpulan
yang dicapai.

Dalam melakukan analisisnya, Fundar berfokus hanya pada sector kesehatan
dari anggaran, meskipun pembelanjaan terkait kesehatan dapat ditemukan di
banyak tempat, misalnya pembelanjaan terkait sanitasi, pendidikan dan bahkan
buruh. Focus dibatasi karena tiga dari empat komponen pasal 12 Kovenan
terkait langsung ke pembelanjaan di sector kesehatan (kesehatan reproduksi,
ibu melahirkan dan bayi; pencegahan, pengendalian dan pengobatan penyakit;
dan layanan kesehatan), maka informasi berguna akan dapat dihasilkan dari
penggunaan focus ini.

Kebanyakan data yang digunakan dalam studi ini adalah dari tahun 1998 –
2000. Perubahan besar pada pengaturan dan klasifikasi informasi anggaran
terjadi pada tahun 1998, sehingga sulit untuk membuat perbandingan dengan
tahun sebelumnya. Selain itu, data tahun 2002 adalah data terakhir yang ada
untuk pembelanjaan sesungguhnya. Pembelanjaan sesungguhnya dapat sangat
berbeda dari anggaran yang disetujui.

Untuk melakukan perbandingan, semua figure disesuaikan terhadap inflasi –
efek inflasi telah dihitung sehngga uang pada tahun 2002 memiliki nilai sama
dengan uang pada tahun 1998. Jadi sumberdaya yang dialokasikan ke sector
kesehatan diungkapkan dalam “konteks sebenarnya”.
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a) “Pencapaian progresif” terhadap pemenuhan hak kesehatan

Sesuai dengan pasal 12 Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya (ICESCR), adalah kewajiban eksplisit Negara untuk melakukan langkah
yang disengaja menuju realisasi hak-hak ekonomi, social dan budaya, yang
berarti bahwa Negara tidak boleh mundur dari tingkat pemenuhan yang dicapai
sebelumnya. “Pencapaian progresif” melibatkan tindakan pemerintah selama
beberapa tahun. Itikad Negara untuk memnuhi prinsip-prinsip pencapaian
progresif dapat dianalisis dengan membandingkan sumberdaya yang
dialokasikan terhadap layanan publik khusus selama beberapa tahun.

Pembelanjaan total untuk kesehatan pada pemerintah federal dapat dilihat
pada Grafik 1. Meskipun ada indikasi pencapaian progresif, namun
kecenderungannya tidak konsisten. Secara keseluruhan, ada kecenderungan
meuju peningkatan sumberdaya federal yang dialokasikan untuk kesehatan.
Dari tahun 1998 hingga 2001, anggaran kesehatan meningkat dari 130 menjadi
142 milyar peso. Namun tahun 1999 hingga 2000 mencatat penurunan kecil,
sedangkan pada tahun 2002 merosot hingga hampir mencapai tingkat
pembelanjaan pada tahun 1998.

Grafik 1: Pembelanjaan lembaga kesehatan utama

Grafik ini dibuat dengan membandingkan anggaran yang ditujukan untuk
pembelanjaan kesehatan di berbagai lembaga –Departemen Kesehatan (SSA),
dana kesehatan terdesentralisasi (FASSA) dan dua lembaga jaminan keamanan
social utama (IMSS dan ISSSTE) –untuk membuat gambaran anggaran secara
keseluruhan. Dalam kasus IMSS dan ISSSTE, pembelanjaan yang ditujukan
layanan kesehatan harus diidentifikasi khusus karena bagian-bagian substansial
anggaran diberikan untuk dana pensiun.
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Karena pembelanjaan total untuk kesehatan yang tercermin pada Grafik 1
terdiri dari berbagai institusi publik, masing-masing memiliki hubungan dengan
kelompok penduduk tertentu, maka data itu perlu dipecah menurut komponen
anggaran total ini. Hanya dengan cara ini kita dapat mengetahui sebanyak apa
yang telah digunakan untuk lembaga apa dan kelompok masyarakat apa –
terutama kelompok yang menikmati dari struktur perlindungan yang lebih
lengkap dan yang kurang atau tidak mendapatkannya.

Grafik 2 menunjukkan sumberdaya federal yang digunakan untuk layanan
kesehatan menurut lembaganya, antara tahun 1998 dan 2002.

Grafik 2: Pembelanjaan Kesehatan menurut lembaga, 1998-2002

Dari grafik ini kita dapat melakukan pengamatan awal yang penting untuk
mengevaluasi yang kita lakukan:

- Pertama, penurunan anggaran kesehatan total pada tahun 2002 dapat
disebabkan oleh fakta bahwa sumberdaya yang ada untuk IMSS semakin
sedikit. SSA, FASSA dan ISSSTE menaikkan anggarannya pda tahun 2002,
namun karena ukuran relatif sumberdaya yang dialokasikan untuk IMSS,
penurunan itu memiliki dampak menentukan pada figure total.

- Kedua, sumberdaya SSA dan FASSA –yang merupakan Dana Layanan
Kesehatan terdesentralisasi- telah menunjukkan kecenderungan tumbuh.
FASSA misalnya, bergerak dari 20 milyar ke hampir 30 milyar peso dalam
kurun waktu 5 tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap
tahun semakin banyak sumberdaya yang dikerahkan untuk layanan
kesehatan bagi penduduk yang dilayani program atau lembaga ini. Ini
adalah contoh upaya yang bersifat progresif.

- Namun seperti yang digambarkan pada Grafik 3, perbedaan antara
sumberdaya yang dikerahkan untuk populasi penduduk yang bekerja di
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sektor formal, dengan yang dikerahkan untuk populasi penduduk yang
bekerja di sektor informal atau tidak bekerja sangat menyolok. Penduduk
yang menikmati jaringan keamanan sosial mendapatkan hampir dua kali
lipat sumberdaya yang didapatkan “populasi terbuka”. Pada tahun 2002
misalnya, 65% dari total pembelanjaan kesehatan dialokasikan untuk
mereka yang mendapatkan jaminan keamanan social; sedangkan sisanya
diberikan pada 35% populasi penduduk, meskipun kedua kelompok
mewakili hampir 50% dari penduduk Meksiko.

Grafik 3: Populasi penduduk yang tercakup dan pembagian

pembelanjaan kesehatan, 2002

- Kesenjangan ini menyoroti pentingnya memberi perhatian khusus pada
populasi penduduk yang menerima perawatan melalui SSA dan layanan
kesehatan negara bagian. Populasi ini jelas berada dalam posisi rentan:
Mereka berada dalam situasi rentan karena tidak bekerja di sector formal
dan tidak mendapatkan rancangan keamanan social. Dan yang terpenting,
sumberdaya yang dikerahkan untuk mereka tidak banyak meskipun
komitmen pemerintah menjamin “penambahan layanan [kesehatan]
kualitatif dan kuantitatif yang mengutamakan kelompok-kelompok rentan”.20

Seperti yang terlihat pada Grafik 4, 920 peso digunakan per tahun untuk
rakyat yang termasuk “populasi terbuka” sementara “pemilik hak”
mendapatkan 1.660 peso.

20 Pasal 25 Undang-Undang Kesehatan Nasional
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Grafik 4: Pembelanjaan per kapita berbagai sektor, 2002

b) Penggunaan sumberdaya maksimum yang ada

Kewajiban pemerintah lain yang juga penting adalah “penggunaan sumberdaya
yang ada secara maksimum”: Pemerintah harus menunjukkan bahwa ia telah
menggunakan sumberdaya maksimum yang ada untuk memenuhi hak
kesehatan. Dalam konteks anggaran itu artinya bahwa pemerintah, dalam
mendistribusikan sumberdaya, harus memprioritaskan alokasi sumberdaya
untuk layanan yang diperlukan agar semua rakyat terjamin hak-hak ekonomi
dan sosialnya.

Tidak mudah menentukan apa yang harus dilakukan untuk itu. Pertama-tama,
banyak pemerintah yang menghadapi masalah klasik yaitu anggaran yang
tidak mencukupi yang berakibat mereka sulit mencapai tingkat pembelanjaan
yang memuaskan di semua bidang. Ini artinya kemungkinan besar pemerintah
tidak dapat menaikkan pembelanjaan untuk berbagai bidang sekaligus. Selain
itu, kesulitan utama timbul dari kenyataan bahwa istilah “sumberdaya maksimum
yang ada” masih belum jelas artinya.

Pada beberapa paragraph berikut, kami akan memberikan dua opsi yang
mungkin dilakukan untuk menangani masalah penentuan prioritas sumberdaya.

1. Perbandingan dengan GDP

Salah satu cara untuk mengevaluasi penentuan prioritas sumbedaya untuk
pemenuhan hak kesehatan adalah dengan membandingkannya dengan jumlah
total pembelanjaan kesehatan dengan data statistik makroekonomi, terutama
GDP dan pembelanjaan total pemerintah. GDP adalah jumlah total yang
dihasilkan perekonomian internal negara dalam satu tahun. Pembelanjaan to-
tal pemerintah, yang di Meksiko disebut Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF), termasuk semua sumberdaya yang dialokasikan pemerintah pusat untuk
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pengoperasian dan penyediaan jasa/layanan. Jika digabungkan, kedua informasi
ini (GDP dan PEF) dapat dimasukkan ke perspektif sumberdaya total yang
dikerahkan untuk kesehatan.

Grafik 5 menunjukkan persentase pembelanjaan kesehatan relatif terhadap
GDP dari tahun 1998 hingga 2002. Sedangkan Grafik 6 menggambarkan
persentase pembelanjaan kesehatan relatif terhadap PEF dalam periode yang
sama. Kedua grafik ini memberikan perspektif awal penggunaan sumberdaya
maksimum yang ada untuk kesehatan dengan menyoroti dua masalah penting:

Grafik 5: Persentase pembelanjaan kesehatan relatif terhadap

GDP

Grafik 6: Persentase pembelanjaan kesehatan relatif terhadap

PEF
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- Di satu sisi, tidak ada peningkatan yang terhambat bagi pembelanjaan
kesehatan terhadap GDP. Bahkan data menunjukkan kecenderungan
menurun selama lima tahun tersebut. Setelah mengikuti pola yang tidak
stabil, pada tahun 2002 pembelanjaan kesehatan bahkan tidak mampu
lagi menyamai persentase pembelanjaan di tahun 1998. Pada tahun 2000,
2001, dan 2002, semakin sedikit sumberdaya yang dialokasikan untuk
penyediaan layanan kesehatan dibandingkan pada tahun 1998.

- Dalam membandingkan Grafik 5 dan 6, nampak jelas juga bahwa
penurunan pada pembelanjaan kesehatan sebagai proporsi GDP selama
tahun 2000, 2001 dan 2002 tidak selalu menanggapi penurunan umum
pada sumberdaya publik, karena pembelanjaan kesehatan juga menurun
sebagai bagian dari PEF. Jika anggaran total pemerintah nasional berkurang
konsisten di semua bidang, persentase pembelanjaan kesehatan yang sama
akan dipertahankan dalam tiga tahun –jika semua bagian dikurangi dengan
proporsi sama, hubungannya dengan keseluruhan tidak akan berubah.
Namun dalam kenyataannya, karena proporsi pembelanjaan kesehatan
sebagai bagian pembelanjaan total menurun, maka nampaknya sumberdaya
yang seharusnya dapat digunakan untuk alokasi kesehatan justru
dialokasikan ke tempat lain.

2. Perbandingan dengan bidang pembelanjaan lain

Cara lain untuk mengevaluasi penentuan prioritas sumberdaya –terutama jika
hasil analisis awal menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan syarat
kewajiban pemerintah terhadap hak-hak Ecosoc- adalah membandingkan
pembelanjaan untuk kesehatan dengan pembelanjaan untuk bidang program
lain.

Dalam contoh ini kita tidak akan membandingkan pembelanjaan kesehatan
dari tahun ke tahun, namun akan membandingkannya dengan pembelanjaan
jenis lain di luar pembelanjaan hak-hak Ecosoc –terutama di tahun-tahun ketika
bidang lain nampak diberikan prioritas lebih tinggi (2000, 2001 and 2002,
menurut Grafik 5 dan 6).

Jika kita membandingkan variasi antara yang disetujui dengan yang
dibelanjakan oleh program-program untuk berbagai sector, penilaian
pemenuhan syarat kewajiban pemerintah untuk menggunakan “sumberdaya
maksimum yang ada” untuk pemenuhan hak kesehatan tidak akan diberi nilai
tinggi. Jelas bahwa prioritas tertentu pemerintah bukan pada kewajiban hak-
hak social dan ekonomi. Beberapa contoh yang mendukung kesimpulan ini di
antaranya:

n Catatan Publik 2001 mengungkapkan bahwa Departemen Keuangan,
Departemen Luar Negeri dan Departemen Pariwisata menghabiskan lebih
banyak daripada yang dialokasikan untuk mereka. Dengan kata lain, ada
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pembelanjaan ekstra yang dapat diarahkan ke bidang prioritas yang
ditetapkan oleh kewajiban hak pemerintah.

Sumberdaya tambahan yang dibelanjakan oleh ketiga departemen tersebut
di atas dan di luar alokasi anggaran bagi mereka dan mencapai 2,3 kali
anggaran yang disetujui untuk Program Cakupan Tambahan (PAC) pada
2002. Program ini menawarkan layanan kesehatan pada hampir 10 juta
penduduk Meksiko yang hidup dalam kemiskinan parah dengan
menggunakan pendanaan yang hanya memperbolehkan program pelayanan
bergerak.

n Departemen Kelautan dan Departemen Pertahanan meningkatkan
pembelanjaan mereka untuk infrastruktur hingga masing-masing
meningkatkan 24,9% dan 17,2% dibandingkan alokasi anggaran asli untuk
mereka (lihat Grafik 7).

Sebaliknya, Departemen Kesehatan justru gagal menggunakan 51,4% dari
uangnya untuk membangun infrastruktur yang diperlukan.

Grafik 7: anggaran yang dibelanjakan untuk infrastruktur terkait

dengan anggaran yang disetujui, 2001.

n Pada tahun 2002, Departemen Keuangan meningkatkan pembelanjaannya
sebanyak 47 milyar peso atau 217%.

- Peningkatan ini sama dengan 61% dari anggaran yang dialokasikan
ke semua program dan kegiatan yang ditujukan untuk pengentasan
kemiskinan.

- Sama dengan 23 kali anggaran sebenarnya untuk PAC pada tahun
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2002.
- Sama dengan 22 kali anggaran pemerintah federal untuk infrastruktur

kesehatan pada tahun 2000, 2001 dan 2002 dipadukan.

Kesimpulan untuk “sumberdaya maksimum yang ada”

n Penilaian ini menunjukkan fakta bahwa Pemerintah Meksiko, meskipun
meningkatkan alokasi sumberdaya untuk kesehatan dari tahun ke tahun,
belum juga mengalokasikan sumberdaya maksimum yang ada untuk tujuan
ini.

n Selama tahun fiscal ketika penyesuaian dibuat dan terjadi perubahan
prioritas sesuai dengan sumberdaya sesungguhnya yang ada, anggaran
kesehatan tetap tidak meningkat meskipun ada kemungkinan untuk
melakukan itu.

c) Analisis ketiga komponen Pasal 12

Analisis di atas dengan sendirinya tidak membuat kita mampu menarik
kesimpulan penuh. Oleh karena itu kita beralih ke isu yang lebih khusus.
Dengan demikian kita dapat menganalisis kecenderungan di berbagai wilayah
dan kelompok masyarakat. Yang kedua ini adalah elemen penting dalam
mengevaluasi masalah non-diskriminasi.

i) Kesehatan ibu melahirkan dan anak

Langkah-langkah yang diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini
untuk mencapai realisasi penuh hak ini harus termasuk yang dibutuhkan
untuk:

Ketentuan untuk mengurangi angka kematian janin dan
kematian bayi serta untuk perkembangan sehat anak

(pasal 12 (a))

Menurut informasi resmi, pada tahun 2001 hampir 5 perempuan meninggal
setiap hari di Meksiko karena komplikasi kehamilan, kelahiran atau pasca-
melahirkan. Dari jumlah total perempuan yang meninggal, secara nasional
65% tidak dilindungi oleh jaringan keamanan social. Selain itu, 67,3% ibu-ibu
hamil tersebut tinggal di daerah negara-negara bagian selatan dan tenggara,
yang sebagian besar penduduknya adalah suku asli dan hidup di pelosok desa
dalam kemiskinan parah.

Subbab a) dari pasal 12 mengacu pada kesehatan ibu melahirkan dan anak-
anak. Komentar Umum 14 memperluasnya dengan menyatakan bahwa
komponen penting hak kesehatan adalah kesehatan reproduksi, melahirkan

BAB 5



59

(pra- dan pasca) dan perawatan kesehatan anak. Tanggung jawab untuk
mengkoordinasikan program-program untuk perawatan ibu melahirkan dan
anak-anak pada tingkat nasional tergantung pada Kantor Umum Kesehatan
Reproduksi, yang merupakan bagian dari SSA.

Grafik 8 menunjukkan anggaran Kantor Umum Kesehatan Reproduksi untuk
tahun 1998 hingga 2003. Grafik tersebut menunjukkan tingkat sumberdaya
yang kurang lebih stabil antara 1998 dan 2001. Pada awal 2002, terlihat
peningkatan substansial yang dapat dijelaskan dengan penyertaan program-
program baru di Kantor Umum.

Grafik 8: Anggaran Kantor Umum Kesehatan Reproduksi

Ada dua kecenderungan relevan yang tercermin pada Grafik 8. Di satu sisi,
ada peningkatan penting pada sumberdaya di tahun 2002, dan ada upaya
untuk mengalokasikan lebih banyak uang untuk kesehatan reproduksi. Di sisi
lain, setiap tahun jelas ada kecenderungan untuk menghabiskan uang kurang
dari yang disetujui di anggaran.

Di saat yang sama, ada pola pembelanjaan kurang, khususnya di bidang dan
program-program social, seperti yang digambarkan di bab sebelumnya terjadi
pembelanjaan lebih di bidang-bidang lain. Agar pemerintah bergerak menuju
pemenuhan syarat dengan “penggunaan sumberdaya maksimal yang ada”,
maka pembelanjaan social harus diprioritaskan dalam sumberdaya anggaran
yang ada. Pola pembelanjaan-kurang yang terjadi nampaknya menunjukkan
bahwa, untuk saat ini tidak terjadi pada layanan kesehatan reproduksi, ibu
melahirkan dan bayi. Terlebih lagi, anggaran yang disetujui untuk Kantor Umum
menggambarkan bahwa yang terakhir diberikan prioritas lebih tinggi pada
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alokasi anggaran daripada ketika eksekusi anggaran. Adalah tugas pemerintah
untuk menjelaskan mengapa terjadi pembelanjaan-kurang di bidang-bidang
yang penting bagi tujuan social dan untuk realisasi hak kesehatan.

Gambaran itu tidak akan lengkap tanpa penyertaan program-program lain
pada Departemen Kesehatan yang memiliki komponen kesehatan reproduksi
dan bayi –misalnya program PAC, Program Kesempatan, dan Program
Kesehatan untuk Suku Asli Pribumi. Memang tidak mungkin mengetahui
sumberdaya total yang dialokasikan untuk kesehatan ibu melahirkan dan bayi
pada program-program tersebut, namun setidaknya dapat ditarik beberapa
kesimpulan sederhana.

PAC terdiri dari 13 komponen dasar, salah satunya khususnya mengacu pada
ibu-ibu hamil, melahirkan dan pasca-melahirkan. Program tersebut
menargetkan masyarakat miskin di negara-negara bagian yang tingkat
marjinalisasinya tinggi, dan layanan kesehatan tersebut ditujukan untuk
kontribusi pencegahan kematian akibat ibu melahirkan yang hidup dalam
kondisi kemiskinan parah. Seperti telah ditunjukkan pada awal bab ini, di
daerah-daerah yang tingkat marjinalisasinya tinggilah tingkat kematian ibu
melahirkan juga tinggi.

Antara tahun 1996 dan 2002, alokasi sumberdaya total untuk PAC mengalami
pertumbuhan asli 13,27%. Dengan kata lain, sumberdaya meningkat konstan
bahkan setelah disesuaikan terhadap inflasi. Selama periode yang sama, pro-
gram itu memiliki tujuan untuk menawarkan layanannya bagi semakin banyak
orang setiap tahunnya. Hasilnya, beberapa kecenderungan terjadi.

Pemerintah Meksiko cenderung menghabiskan sebagian besar dari dana PAC
untuk masyarakat yang hidup di negara-negara bagian yang lebih kaya daripada
di wilayah yang miskin. Dan yang paling menonjol adalah bahwa pemerintah
membelanjakan rata-rata 33,9 peso per orang untuk mereka yang layak untuk
program PAC di negara-negara bagian yang dicap memiliki tingkat marjialisasi
tinggi21, dan membelanjakan lebih dari dua kali lipat–84,5 peso per orang- di
negara-negara bagian yang tingkat marjinalisasinya menengah (lihat Grafik
22).22

21 Menurut Indeks Marjinalisasi Kota tahun 2000 dari Dewan Penduduk Nasional (CONAPO), ke-32
negara bagian itu dikelompokkan ke dalam 5 kategori. Pada Appendix 2 ada daftar negara-negara
bagian dan tingkat marjinalisasinya

22 Perkiraan ini timbul dari jumlah pasien yang diakui telah dilayani pemerintah dan ditawari layanan
melalui program PAC
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Grafik 9: pembelanjaan PAC per kapita, 2001

n Pembelanjaan per kapita terendah terjadi di Veracruz, di mana
pembelanjaan untuk orang-orang yang layak untuk program PAC mencapai
18,1 peso per orang (kurang dari 2 US$). Sebaliknya, pembelanjaan per
kapita terendah terjadi di Michoacán, yaitu 137,2 atau lebih dari tujuh kali
pembelanjaan di Veracruz.

n Secara keseluruhan ada 6 negara bagian yang pembelanjaan per kapitanya
lebih rendah daripada 40 peso per orang: Chiapas, Guerrero, Mexico,
Puebla, Veracruz, and Yucatán. Di sisi lain, ada lima negara bagian yang
pembelanjaaan per kapitanya lebih dari 120 peso per orang, atau tiga kali
tingkat pembelanjaan per kapita di negara bagian miskin: Chihuahua,
Durango, Guanajuato, Jalisco, and Michoacán.

 Kesenjangan ini menunjuk pada pola diskriminasi de facto, di mana negara-
negara bagian yang rentan dengan tingkat marjinalisasi tinggi mendapatkan
uang per kapita yang lebih rendah. Ini bertentangan dengan ketentuan yang
ditetapkan Undang-undang Kesehatan Meksiko terkait perlindungan terhadap
populasi yang rentan, dan terhadap kewajiban umum ICESCR.

Lebih jauh lagi, jika kita mempertimbangkan informasi lain dan pendapat ahli
terkait isu kesehatan ibu melahirkan sendiri, kita dapat menambah lapisan
analisis baru.
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WHO dan badan-badan lain yang peduli pada kesehatan seksual dan reproduksi
telah mengidentifikasi kebutuhan untuk pencegahan efektif kematian ibu
melahirkan: pemantauan medis berkelanjutan, transfer ke tingkat perawatan
sekunder, akses ke layanan gawat darurat dan ketersediaan transfusi darah,
serta personil kesehatan yang terlatih.

n Meskipun tidak mungkin mengetahui sebanyak apa anggaran PAC yang
telah benar-benar dialokasikan untuk pelayanan kesehatan ibu melahirkan
dan bayi, jelas bahwa sumberdaya yang tersedia tidak cukup untuk benar-
benar memenuhi kebutuhan yang disebutkan di atas. Kita dapat
menyimpulkan bahwa kurang dari 20 peso (US$2) yang dibelanjakan untuk
per orang untuk satu tahun adalah sangat tidak cukup.

n Kelangkaan sumberdaya PAC harus dialamatkan pada kebutuhan penduduk
marjinal yang berdampak langsung pada aksesibilitas fisik dan kualitas
layanan ayng ditawarkan.

- Program sangat tergantung pada personil yang bekerja suka rela dan
tidak diberi pelatihan untuk mengambil keputusan dalam keadaan gawat
darurat.

- Staff kesehatan yang lebih terlatih bekerja dalam pelayanan terjadwal
dan datang ke masyarakat hanya sebulan sekali. Akibatnya, mereka
seringkali tidak hadir ketika kasus gawat darurat terjadi.

- Program tidak menyertakan mekanisme tindak-lanjut untuk kasus-kasus
beresiko tinggi.

- Program juga gagal menjamin mekanisme untuk memindahkan pasien
ke rumah sakit tingkat sekunder ketika terjadi kasus gawat darurat.

Dengan mengetahui hal-hal tersebut, maka kita menjadi memahami mengapa
program tidak dapat menangani penyebab utama kematian ibu melahirkan di
pelosok desa (kasus persalinan darurat). Sumberdaya yang dialokasikan untuk
memperhatikan penduduk yang paling rentan terlalu sedikit.

ii) Pencegahan dan pengobatan penyakit

Langkah-langkah yang diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini
untuk mencapai realisasi penuh hak ini harus termasuk yang dibutuhkan
untuk:

Pencegahan, perawatan dan pengendalian penyakit epidemik,
endemic, penyakit akibat pekerjaan dan penyakit-penyakit lain…

(pasal 12 (c))
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Komentar Umum 14 menyatakan bahwa kewajiban inti yang terkait hak
kesehatan adalah menyediakan imunisasi untuk melawan penyakit-penyakit
imunisasi yang berjangkit di masyarakat, serta mengambil langkah-langkah
untuk pencegahan, perawatan dan pengendalian penyakit epidemik dan
endemik. Kewajiban ini mengandung langkah-langkah untuk pengendalian
dan pencegahan penyakit. Sumberdaya Kantor Umum Promosi Kesehatan dan
Pusat Nasional untuk Pemantauan Epidemiologi, yang memiliki kewajiban ini,
dialokasikan dalam anggaran SSA.

Promosi kesehatan di SSA terdiri dari perencanaan, koordinasi dan penilaian
tindakan yang dilakukan negara-negara bagian untuk mengendalikan dan
mencegah penyakit. Ada program untuk kesehatan keluarga, kesehatan remaja,
kesehatan masyarakat kota, dan pendidikan kesehatan. Pusat Nasional untuk
Pemantauan Epidemiologi bertugas “memperbaiki kondisi kesehatan penduduk
Meksiko melalui pelaksanaan dan koordinasi pengawasan, pencegahan dan
pengendalian penyakit yang sering berjangkit dan penyakit-penyakit baru yang
memperngaruhi masyarakat di berbagai kelompok penduduk”.

Kombinasi anggaran lembaga-lembaga tersebut dapat dilihat pada Grafik 10.
Gambar tersebut menunjukkan penurunan pada sumberdaya yang dialokasikan
untuk pengendalian dan pencegahan penyakit. Kecenderungan ini berlawanan
dengan informasi yang dikumpulkan Pusat Pemantauan Epidemiologi mengenai
berbagai penyakit yang harus dianggap prioritas. Pada tahun 1999, penyakit
menular akibat infeksi mencapai 88% hingga 96% dari semua kasus penyakit
di seluruh negara. Jadi kebanyakan yang terjangkit adalah penyakit infeksi
menular yang pencegahannya membutuhkan sumberdaya federal dan negara
bagian. Persentase tinggi dari penyakit-penyakit infeksi menular tersebut tidak
sesuai dengan pengurangan anggaran untuk pencegahan dan pengendaliannya.

Grafik 10: Anggaran Kantor Umum untuk Promosi Kesehatan dan

Pusat Nasional untuk Pemantauan Epidemiologi, 1999-2003
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Beberapa program dan kantor dalam Departemen Kesehatan dapat memikirkan
sumberdaya tambahan untuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Namun
ini adalah gambaran yang dapat digabungkan dengan informasi terbaik yang
tersedia di masyarakat. Jika ada cara lebih baik untuk mengetahui sumberdaya
yang dialokasikan untuk pencegahan, maka pemerintah harus bertanggung
jawab untuk melakukannya secara transparan.

Informasi lain yang berguna terkait dengan pencegahan penyakit adalah
vaksinasi. Sejak tahun 2001, tanggung jawab pada tingkat nasional untuk
imunisasi anak-anak di bawah satu tahun adalah milik Pusat Nasional untuk
Kesehatan Bayi dan Remaja. Alokasi untuk program vaksinasi dapat dilihat
pada Grafik 11.

Grafik 11: Anggaran Pusat Nasional untuk Kesehatan Bayi dan

Remaja untuk program vaksinasi

Untuk tahun 2003, jumlah bayi dalam umur ini adalah 1.901.562, dan pro-
gram bertujuan untuk mencakup 94,5% dari angka itu. Perlu disebutkan bahwa
program vaksinasi telah sangat berhasil. Pencapaian angka 95% dari jumlah
itu mungkin sedekat yang Anda dapatkan untuk cakupan universal. Namun
Anda tidak boleh lengah dan sumberdaya tidak boleh dikurangi. Pencapaian
itu terlalu penting untuk dibiarkan lenyap tak berkelanjutan.

iii) Penciptaan kondisi yang menjamin layanan dan perawatan medis

Langkah-langkah yang diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini
untuk mencapai realisasi penuh hak ini harus termasuk yang dibutuhkan
untuk:

Penciptaan kondisi yang menjamin pelayanan dan perhatian
medis pada kejadian sakit.

(pasal 12 (d))
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Poin terakhir dari ketiga poin yang kita periksa tersebut adalah penciptaan
kondisi yang memastikan pelayanan dan perawatan medis pada kejadian sakit.
Ini adalah komponen keempat dan terakhir yang disebutkan pada pasal 12
ICESCR. Ayat ini terkait langsung dengan distribusi merata jasa dan staff
kesehatan professional yang terlatih. Untuk menganalisis kewajiban yang terkait
jaminan ini, kami akan melihat tiga elemen spesifik: sumberdaya anggaran,
infrastruktur dan sumberdaya manusia. Masing-masing membawa kita kembali
ke isu aksesibilitas dan ketersediaan layanan kesehatan.

Sumberdaya anggaran: Pada kasus Meksiko, pemerintah federal
mendistribusikan sumberdaya anggaran untuk perawatan kesehatan di berbagai
negara bagian dengan menggunakan rumusan yang ada yang disetujui
Konggres. Bagian terbesar dari anggaran yang dibelanjakan oleh setiap negara
bagian langsung untuk “populasi terbuka” dating dari FASSA yang merupakan
dana desentralisasi untuk pelayanan kesehatan. Sejak tahun 1998
kecenderungan terkait alokasi ke FASSA adalah salah satu peningkatan yang
konstan dan berkelanjutan (Grafik 12), 40%-nya dalam istilah sesungguhnya
untuk beberapa negara bagian. Ini adalah upaya jelas menuju pencapaian
progresif dan ketersediaan sumberdaya lebih, tahun demi tahun, terkait dengan
penyediaan layanan kesehatan.

Grafik 12: Pembelanjaan FASSA, 1998 – 2002

Meskipun penting mengakui bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan
sumberdaya yang dialokasikan untuk layanan kesehatan di tingkat negara bagian,
namun lebih penting lagi untuk menentukan apakah kecenderungan ini sesuai
dengan kebutuhan yang ada. Seperti telah disebutkan sebelumnya, FASSA
berfokus pada kebutuhan kesehatan penduduk yang kurang mendapatkan
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keamanan social. Kita perlu mengaitkan distribusi sumberdaya FASSA ke
populasi penduduk yang berusaha dilayaninya. Grafik 13 menyesuaikan tingkat
“populasi terbuka” dengan tingkat marjinalisasi. Tidak mengherankan, kini
semakin jelas bahwa ada kaitan langsung antara tingkat marjinalisasi dan
persentase “populasi terbuka”. Negara-negara bagian yang miskin juga memiliki
proporsi terbesar penduduk yang pendapatannya rendah dan pengangguran.

Grafik 13: Populasi yang tidak terlindungi, 2002

Karena FASSA memiliki mandat untuk mendukung departemen kesehatan
tingkat negara bagian yang menawarkan pelayanan dan perawatan kesehatan
untuk “populasi terbuka”, maka masuk akal jika diharapkan setidaknya ada
tingkat sumberdaya yang sama yang dialokasikan ke berbagai negara bagian
untuk setiap orang di “populasi terbuka”. Namun ada korelasi negatif antara
sumberdaya yang dibelanjakan per kapita antara negara-negara bagian dengan
tingkat marjinalisasi tinggi dan rendah, seperti yang terlihat pada Grafik 14.
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Grafik 14: Pembelanjaan per kapita FASSA, 2002

n Jumlah yang dibelanjakan pada tiap orang di “populasi terbuka” di negara-
negara bagian yang tingkat marjinalisasinya tinggi dan sangat tinggi adalah
sekitar 420 peso per tahun (42 US$). Pada negara bagian dengan tingkat
marjinalisasi menengah, rendah dan sangat rendah, jumlah yang
dibelanjakan meningkat hingga 700 peso (70 US$). Tingkat keparahan
kemiskinan, yang berdampak langusng pada isu-isu terkait kesehatan seperti
sanitasi, nutrisi dsb, tidak selalu dipertimbangkan melalui distribusi
sumberdaya kesehatan yang lebih adil dan merata di berbagai negara
bagian.

n Lebih jauh lagi, negara-negara bagian dengan tingkat marjinalisasi tinggi
dan sangat tinggi memiliki alokasi per kapita FASSA yang jauh lebih rendah
daripada rata-rata nasional. Bukan berarti bahwa pemerintah federal harus
melakukan distribusi ulang sumberdaya tersebut agar terjadi alokasi adil
di semua negara bagian karena itu dapat menjadi langkah mundur dalam
beberapa kasus. Namun harus ada upaya kongkrit agar negara bagian
dengan tingkat marjinalisasi tinggi dapat memperoleh tingkat pembelanjaan
kesehatan per kapita yang lebih masuk akal.

Infrastruktur dan sumberdaya manusia: Alokasi sumberdaya pada tingkat
negara bagian harus memiliki dampak langsung pada ketersediaan system
kesehatan yang berfungsi dengan fasilitas, program, staff dan obat-obatan
yang memadai. Informasi pada empat grafik berikutnya terkait dengan akses
ke layanan kesehatan, dan menunjuk pada situasi di mana akses lebih mudah
bagi negara bagian yang tingkat marjinalisasinya rendah daripada yang tingkat
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marjinalisasinya tinggi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah nampak tidak
menjamin akses yang adil ke layanan kesehatan dan khususnya tidak berpihak
pada “kelompok yang paling rentan”.

Salah satu ukuran jelas untuk menunjuk akses ke layanan kesehatan adalah
ketersediaan dokter di suatu negara bagian atau daerah. Grafik 15 menunjukkan
jumlah dokter per 100.000 penduduk. Grafik itu sekali lagi mengelompokkan
negara-negara bagian menurut tingkat marjinalisasi yang diukur pada tahun
2000 oleh CONAPO. Seperti yang nampak jelas di grafik, lima negara bagian
dengan tingkat marjinalisasi tertinggi rata-rata memiliki kurang dari 100 dokter
untuk setiap 100.000 jiwa penduduk di negara-negara bagian tersebut.4

Sebaliknya jumlah dokter di negara-negara bagian yang lebih kaya ada lebih
dari dua pertiga kali angka tersebut relatif terhadap tingkat populasi.

Grafik 15: Dokter per 100.000 orang, 2001

Grafik 16 menunjukkan pola yang sama untuk jumlah ranjang rumah sakit.
Negara-negara bagian yang miskin hanya memiliki 50 ranjang rumah sakit
untuk setiap 100.000 orang, atau dengan kata lain, satu ranjang rumah sakit
untuk 2000 orang. Sedangkan negara-negara bagian yang pendapatannya
lebih tinggi memiliki akses ke ranjang ruamh sakit lebih dari dua kalinya,
dengan 110 ranjang rumah sakit per 100.000 orang, atau satu ranjang rumah
sakit untuk setiap 900 penduduk. Ini adalah bukti kuat bahwa mereka yang
hidup di negara bagian yang miskin memiliki sedikit akses ke layanan kesehatan
sekunder dan tersier dibandingkan yang hidup di negara-negara bagian yang
lebih kaya.
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Grafik 16: Ranjang rumah sakit per 100.000 orang, 2001

Dua data tambahan menunjukkan bahwa terhadap layanan kesehatan primer,
penduduk miskin Meksiko tidak dihadapkan pada perbedaan yang sama.
Nampak bahwa penduduk di negara-negara bagian yang miskin memiliki akses
ke layanan kesehatan dasar.

n Grafik 17 menunjukkan jumlah kantor dokter di berbagai negara bagian.
Ini adalah indicator penting untuk mengukur kedekatan layanan pada or-
ang yang dilayani; penduduk di negara-negara bagian yang jumlah kantor
dokternya sedikit lebih sulit mendapatkan dokter. Seperti terlihat di grafik,
ada 53 kantor dokter untuk setiap 100.000 orang di negara bagian yang
miskin, lebih daripada yang ada di negara-negara bagian yang memiliki
tingkat marjinalisasi tinggi atau menengah. Namun penting untuk diingat
bahwa negara-negara bagian yang tingkat marjinalisasinya rendah memiliki
lebih banyak kantor dokter. Jumlahnya hampir seperempat kali lebih banyak,
relatif terhadap jumlah penduduk, di negara bagian yang pendapatannya
lebih tinggi dibandingkan negara bagian yang miskin.
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Grafik 17: Kantor dokter per 100.000 orang, 2001

n Yang terakhir, grafik 18 menunjukkan tidak ada pola konsisten sama sekali
pada kunjungan dokter relatif terhadap populasi penduduk. Semuanya
sama. Ini adalah berita bagus karena menunjukkan ada tingkat akses yang
relatif adil ke layanan kesehatan primer. Namun kurangnya jumlah dokter
dan ranjang rumah sakit seperti yang digambarkan di atas menunjukkan
ketidakadilan akses ke layanan kesehatan. Meskipun penduduk negara-
negara bagian miskin dapat menemui dokter sesering penduduk negara
bagian lain, namun belum tentu mereka menerima kualitas perawatan
kesehatan yang sama jika jumlah dokter dan ranjang rumah sakit jauh
lebih sedikit; mereka harus mendapatkan layanan yang lebih baik.

Grafik 18: Kunjungan dokter per 100.000 orang, 2001
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Situasi ketidakmerataan menyangkut sumberdaya manusia dan infrastruktur
disebabkan oleh ketidakadilan titik awal antara berbagai negara bagian. Negara-
negara bagian yang miskin dan berada di pelosok desa yang umumnya terletak
di sebelah Selatan telah lama menderita kesenjangan infrastruktur yang
signifikan. Pemerintah Meksiko telah melakukan upaya konsisten untuk
memperbanyak layanan kesehatan di seluruh wilayah tersebut, namun tidak
mampu membangkitkan perhatian yang sama.

Terlebih lagi, mekanisme yang sekarang digunakan untuk mendesentralisasikan
anggaran kesehatan memberlakukan pola yang ada. Rumusan yang menentukan
distribusi dana FASSA menggunakan infrastruktur, operasi dan pembelanjaan
investasi dan staff yanbg ada. Untuk bergerak maju menuju situasi yang lebih
adil, negara-negara bagian yang mengalami defisit anggaran terkait dengan
“tingkat pembelanjaan kesehatan minimum yang dapat diterima” juga mendapat
manfaat dari sedikit dana dan berusaha mencari kompensasi dari ketertinggalan
pembangunan mereka. Namun jelas bahwa jumlah itu terlalu kecil untuk
melawan ketidakmerataan yang telah berlangsung lama di berbagai negara
bagian.

Karena negara-negara bagian miskin juga yang memiliki persentase “populasi
terbuka” terbesar, maka penting untuk mengalokasikan sumberdaya tambahan
untuk pembangunan kapasitas yang belum ada. Perlu tambahan sumberdaya
yang ditujukan untuk investasi agar mengoreksi fasilitas kesehatan yang tidak
mencukupi untuk penduduk miskin. Namun sumberdaya yang dialokasikan
untuk infrastruktur telah mengikuti kecenderungan regresif seperti yang terlihat
di Grafik 19.

Grafik 19: Pembelanjaan pada infrastruktur dasar oleh FASSA dan

SSA
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Ketiadaan sumberdaya yang dialokasikan untuk pengembangan dan
pemeliharaan infrastruktur perlu diwaspadai:

- 11 negara bagian tidak memiliki uang untuk pembelanjaan jenis ini selama
tahun 2002 dan 2003

- Selain itu, untuk tahun 1998 dan 1999 anggaran yang disetujui untuk
infrastruktur melebihi 800 juta peso. Meskipun begitu, kurang dari 400
juta peso yang benar-benar dibelanjakan. Situasi yang sama terjadi lagi
pada tahun 2001 ketika SSA menghabiskan hampir setengah dari
sumberdaya yang dialokasikan untuk infrastruktur.

d) Hasil analisis

Ada beberapa hasil yang dapat diambil dari analisis anggaran. Kekurangan
khusus pada pemenuhan syarat Pemerintah Meksiko terkait kewajibannya
memenuhi hak kesehatan “populasi terbuka” telah teridentifikasi. Dalam
beberapa kasus, analisis telah menunjuk pada saran bagi pemerintah untuk
menyembuhkan situasi tersebut. Meskipun berbagai kesimpulan telah
disebutkan di poin-poin analisis di atas, namun sebaiknya disatukan lagi di
sini:

1. Meskipun pemerintah telah menambah sumberdaya untuk SSA dan FASSA
di beberapa tahun terakhir, namun alokasi bagian anggarannya pada
penduduk yang tidak bekerja di sector formal masih sangat tidak
proporsional. Jadi pada situasi yang nampaknya telah memenuhi pencapaian
progresif, sebenarnya masih ada diskriminasi terhadap penduduk yang
bekerja di sector informal atau yang tidak bekerja. Rekomendasi khusus
untuk pemerintah dapat menyesuaikan aloaksi relatif sumberdaya kesehatan
sehingga SSA dan FASSA mendapat bagian yang lebih besar.

2. Selama beberapa tahun terakhir pemerintah tidak mengarahkan peningkatan
bagian sumberdaya anggaran ke sector kesehatan ketika pembelanjaan
total meningkat. Departemen dan lembaga lain meningkatkan pembelanjaan
mereka secara signifikan, setara dengan jumlah yang dapat memberi
kontribusi signifikan pada anggaran kesehatan. Setidaknya pemerintah harus
diminta menjelaskan kesenjangan ini, yang nampaknya melanggar
kewajibannya untuk menggunakan “sumberdaya maksimum yang ada”
untuk melindungi hak kesehatan.

Nampaknya masalah tidak hanya terletak pada alokasi di berbagai bidang.
Setidaknya ada bagian kesalahan yang dilakukan Departemen Kesehatan
yang selama bertahun-tahun tidak menggunakan semua dana yang
dialokasikan kepadanya. Ini tidak sesuai dengan kewajiban penggunaan
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“sumberdaya maksimum yang ada” untuk memenuhi hak kesehatan, dan
sehingga terjadi pelanggaran kewajiban pemerintah. Dalam kedua kasus
tersebut, tanggung jawab terletak pada negara untuk memberi alasan bagi
kesenjangan tersebut dan juga segera mencari upaya untuk memperbaiki
situasi tersebut. Perbaikan mungkin dapat berupa pemanfaatan sepenuhnya
sumberdaya yang dialokasikan ke SSA dan menjelaskan mengapa hal itu
gagal dilakukan.

3. Pelanggaran kewajiban untuk mengalokasikan “sumberdaya maksimum
yang ada” nampaknya juga terjadi pada kesehatan ibu melahirkan dan
bayi, di mana Kantor Umum Kesehatan Reproduksi selalu membelanjakan
anggarannya kurang dari yang seharusnya.

4. Terhadap ketentuan-ketentuan terkait kematian ibu melahirkan, menurut
hak kesehatan, perempuan marjinal termasuk cakupan program-program
yang diarahkan untuk ibu hamil. Namun mereka tidak mendapatkan akses
ke layanan fisik yang diperlukan. Meskipun sumberdaya program yang
bersangkutan (PAC) meningkat dalam beberapa tahun yang dianalisis,
nampaknya ada pola diskriminatif pada alokasi sumberdaya tersebut, di
mana daerah yang tingkat marjinalisasinya lebih tinggi mendapat sedikit
sumberdaya per kapita. Ini menunjukkan bahwa pemerintah harus diminta
untuk meratakan sumberdaya yang ada secara per kapita dalam program
PAC.

5. Terhadap jaminan untuk menyediakan imunisasi terhadap penyakit infeksi
penting, nampaknya pemerintah telah menurunkan sumberdaya yang ada
untuk imunisasi, meskipun belum semua anak mendapatkan imunisasi.
Nampak bahwa pemerintah melanggar tanggung jawabnya untuk
“pencapaian progresif”. Perlu perbaikan dengan meningkatkan sumberdaya
yang ada pada bidang ini.

6. Terhadap akses ke fasilitas kesehatan dasar dan jasa dokter, sekali lagi
nampak bahwa daerah-daerah yang memiliki populasi marjinal besar
mendapatkan sedikit sumberdaya per kapita. Pada saat yang sama,
pemerintah menetapkan dana yang tidak mencukupi untuk membangun
dan memelihara infrastruktur kesehatan tingkat primer, sekunder dan tersier
yang seharusnya dapat menutup kesenjangan itu. Sementara itu, SSA
membelanjakan alokasinya untuk pembangunan infrastruktur kurang dari
yang seharusnya. Jadi Departemen Kesehatan nampaknya gagal memenuhi
kewajibannya untuk menggunakan “sumberdaya maksimum yang ada”
untuk memperbaiki situasi yang sangat mempengaruhi hak-hak kelompok
marjinal terhadap akses ke fasilitas kesehatan. Sekali lagi, diusulkan satu
langkah pemulihan: pemerintah harus merumuskan lagi alokasi dana-dana
tersebut, dan SSA harus diminta untuk membelanjakan dana infrastruktur
sepenuhnya.
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BAB 6

Menggunakan penemuan Anda

untuk upaya advokasi

Jika dipadukan, HAM dan analisis anggaran dapat menyajikan bukti yang
meyakinkan tentang apakah pemerintah telah memenuhi kewajiban hak-hak
Ecosoc. Setelah kita memiliki bukti tersebut, langkah selanjutnya adalah
mengembangkan strategi advokasi yang ikut memastikan bahwa informasi
yang Anda hasilkan akan berdampak menguntungkan bagi penikmatan hak-
hak Ecosoc. Setiap strategi yang efektif dalam melindungi dan mempromosikan
HAM dapat dibuat lebih efektif melalui penyatuan hasil-hasil yang diperoleh
dari analisis anggaran.

Sebelum membuat garis besar strategi-strategi tersebut, ada beberapa hal
yang perlu disampaikan mengenai pendekatan:

Orang-orang yang tidak biasa bekerja pada isu HAM, termasuk yang bekerja
pada isu anggaran, mungkin menganggap pekerjaan HAM selalu bersifat
menentang (penguasa). Mereka sendiri mungkin merasa tidak nyaman dengan
pendekatan itu, dan mungkin percaya bahwa pendekatan itu tidak
menguntungkan bagi upaya mereka, termasuk upaya untuk melindungi hak-
hak Ecosoc. Penting untuk ditekankan bahwa pendekatan konfrontasi bukan
bagian penting dari kerangka kerja HAM. Ini adalah pendekatan yang digunakan
banyak organisasi penggiat HAM di berbagai negara karena mereka
menganggap jika tidak konfrontatif, pemerintah tidak menanggapi isu yang
menjadi keprihatinan mereka. Namun itu bukan pendekatan paling efektif dalam
berbagai keadaan. Pendekatan terbaik adalah tergantung konteksnya. Ketika
membuat strategi, Anda sebaiknya mengajukan pertanyaan kunci: Apakah
pendekatan ini akan menghasilkan hasil paling positif bagi perlindungan
terhadap HAM?

Beberapa contoh strategi yang dapat menggunakan hasil-hasil analisis anggaran
adalah:

u Pencarian fakta dan dokumentasi: Mendapatkan fakta yang benar adalah
penting bagi penanganan segala jenis isu HAM. Suatu situasi dapat terlihat
diskriminatif atau kompleks, namun penting untuk tidak terburu-buru
menarik kesimpulan sebelum mendapatkan sebanyak mungkin informasi
relevan yang dapat diperoleh dan menganalisisnya dengan cermat. Pada
berbagai situasi, apa yang telah dibelanjakan atau tidak dibelanjakan
pemerintah untuk menangani suatu masalah adalah faktor yang sangat
penting. Pada situasi tersebut, figure anggaran dapat menjadi komponen
berharga dari fakta-fakta yang diperoleh dan analisis anggaran dapat
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memberitahu banyak apa arti figur-figur anggaran tersebut.

u Pendidikan bagi masyarakat: Banyak kelompok terlibat bekerja dengan
masyarakat untuk memastikan bahwa mereka mengerti hak-hak masyarakat
dan tahu cara mengklaimnya. Masyarakat yang berjuang untuk
mengamankan pendidikan cukup bagi anak-anaknya atau klinik kesehatan
yang melayani semua anggota masyarakat dapat menjadi tergugah untuk
menuntut akuntabilitas pejabat pemerintah jika mereka dihadapkan dengan
informasi khusus mengenai pembelanjaan yang seharusnya dikeluarkan
pemerintah untuk mempekerjakan lebih banyak guru atau mebangun klinik
kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Contoh pendekatan
masyarakat dapat dilihat pada boks di halaman 3.

u Reformasi kebijakan atau hukum: Kebijakan atau hukum yang tidak
memadai untuk melindungi hak-hak kelompok tertentu,misalnya
masyarakat pribumi/suku asli, atau sector masyarakat tertentu, misalnya
perempuan atau anak-anak, dan mungkin dalam beberapa kasus dapat
merugikan mereka. Pekerjaan HAM seringkali perlu membawa bukti-bukti
ke hadapan pemerintah untuk menunjukkan dampak merugikan dari suatu
kebijakan atau hukum, dengan tujuan untuk mereformasinya. Suatu
anggaran, yang seharusnya menjadi cerminan kebijakan dan hukum
pemerintah, dapat mengungkapkan apakah kebijakan atau hukum tersebut
dapat melindungi dan mempromosikan HAM. Dan jika tidak, apa yang
perlu diubah. Contoh organisasi yang menggunakan analsis anggaran untuk
tujuan ini dapat dilihat pada boks di halaman 62.

u Bekerja dengan badan legislative: Dalam berbagai kesempatan, penting
untuk menyoroti situasi yang dapat melibatkan pelanggaran HAM untuk
menarik perhatian ke sana dan mendorong peran yang dapat dimainkan
badan legislative, seperti Konggres atau Parlemen. Ini terutama penting
untuk pekerjaan anggaran, karena badan legislative adalah penyeimbang
cabang eksekutif pemerintah. Banyak kelompok yang telah menyalurkan
analisis anggaran ke komite kesehatan agar dapat membawanya ke
pembahasan dan menyampaikannya untuk menekan pemerintah. Contoh
dapat dilihat boks di halaman berikut.

u Litigasi: Jika pemerintah gagal melengkapi kewajiban haknya, maka penting
untuk mulai melakukan upaya litigasi untuk menekan pemerintah. Semakin
kuat bukti kesalahan dan semakin jelas sumber kesalahan yang dapat
ditunjukkan, maka semakin mudah pengadilan menjatuhkan keputusan
yang berpihak pada pihak yang dilanggar haknya. Pengadilan yang telah
dihadapkan dengan bukti yang berdasarkan analisis anggaran akan lebih
mudah tergerak. Contoh kasus ini dapat dilihat di halaman 54.

u Menyampaikan keluhan atau “laporan bayangan” dengan badan antar-
pemerintah: Terkadang tekanan domestik tidak cukup menggerakkan
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pemerintah untuk memenuhi kewajiban haknya, sehingga kita perlu ke
badan regional atau internasional yang bertanggungjawab mengawasi
pemerintah dalam hal pemenuhan syarat kewajibannya. Langkah ini diambil
dengan harapan bahwa tekanan dari masyarakat regional atau internasional
dapat menggerakkan pemerintah jika tekanan domestik saja tidak cukup.
Untuk contoh kasus, lihat boks di halaman 23.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, para pemerintah yang telah
meratifikasi ICESCR diminta untuk menyerahkan laporan secara teratur ke
Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Organisasi non pemerintah
diberikan kesempatan untuk menyerahkan ‘bukti-tandingan’ jika memang
memilikinya. Untuk melakukannya, salah satu caranya adalah dengan
membuat ‘laporan bayangan’ dan menyerahkannya ke Komite ketika
pemerintah dijadwalkan menyerahkan laporan tersebut. ‘Laporan-laporan
bayangan’ tersebut menunjuk pada ketidakakuratan pada laporan
pemerintah atau memberikan informasi mengenai isu-isu yang tidak
ditangani laporan pemerintah. Bukti yang diajukan Fundar pada studi
kasusnya (Bab 5) akan diintegrasikan ke dalam ‘laporan bayangan’ yang
dibuatnya dan kelompok-kelompok lain di Meksiko untuk diserahkan ke
CESCR.

Bekerja dengan badan legislatif

Angka kematian ibu melahirkan dan Konggres Meksiko

Selama tahun 2002 Fundar telah terlibat dalam proyek yang
mengevaluasi sejauh mana sumberdaya publik dialokasikan ke
pengurangan angka kematian ibu melahirkan. Pemerintah Meksiko telah
berkomitmen pada tingkat internasional untuk mewujudkan tujuan ini,
dan itu disebutkan dalam daftar tujuan sector kesehatannya untuk tahun
2000-2006. Kasus ini menggambarkan antara lain pentingnya
membangun aliansi strategis. Hasil dari komitmen panjangnya terhadap
keamanan ibu hamil/melahirkan, kelompok-kelompok lain memiliki
kemudahan lebih dalam isu ini dibandingkan Fundar, yang belum
memiliki keahlian sama. Fundar bekerjasama dengan kelompok-
kelompok ini untuk berbagi pemahaman mengenai apa saja yang
diperlukan untuk menerangi isu kematian ibu melahirkan dan
memprioritaskan sumberdaya untuk isu ini.

Dokumen penelitian yang dihasilkan proyek memberi lebih dari 100
halaman data, analisis dan argumen. Sebuah rangkuman eksekutif –
yang menanggapi kepentingan kelompok-kelompok yang ingin terlibat
dalam debat politik mengenai kematian ibu melahirkan- dirancang dan
pertemuan dengan anggota Konggres diselenggarakan. Sebuah
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pertemuan yang disiarkan di saluran Konggres adalah forum publik
yang didedikasikan khusus untuk isu kematian ibu melahirkan. Aktor-
aktor yang tepat dikumpulkan –termasuk pejabat kesehatan federal-
dan informasi disebarkan secara strategis selama pembahasan anggaran
mengenai beberapa keputusan yang akan diambil.

Hasilnya cukup signifikan: pemerintah federal menandai sejumlah
sumberdaya kesehatan untuk program-program yang khusus ditujukan
untuk kesehatan ibu. Argumen para anggota Konggres yang bekerja
pada isu gender, kesetaraan dan kesehatan sudah tergerak. Agenda
kelompok-kelompok yang berkomitmen panjang sudah terdorong
karena adanya informasi baru dan dinyatakan dalam syarat-syarat yang
tidak memberi kemungkinan pada pemerintah untuk mengingkari
validitas poin-poinnya.
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APPENDIX 1

Glosarium istilah Hak Asasi Manusia

Aksesi

Adopsi

Piagam Afrika

mengenai HAM dan

Hak-hak Rakyat

Komisi Afrika untuk

HAM dan Hak-hak

Rakyat

Hak-hak sipil

Komite Hak-hak

Ekonomi, Sosial dan

Budaya (CESCR)

Komite Penghapusan

Segala Bentuk Diskri-

minasi terhadap Pe-

rempuan (CEDAW)

Konvensi

Muatan (suatu hak)/

Muatan Inti/Muatan

Inti Minimum

Tindakan yang menjadikan suatu negara menjadi

pihak pada suatu perjanjian yang telah berlaku antar

kekuatan lain (misalnya aksesi terhadap perjanjian

HAM).

Penerimaan formal dan pemberlakuan (misalnya,

adopsi perjanjian HAM).

Perjanjian HAM untuk Afrika. Diadopsi oleh Organisasi

Persatuan Afrika (Organization of African Unity) pada

1981; diberlakukan pada 1986.

Badan pengawas yang dibentuk sesuai Piagam Afrika.

Hak-hak yang dimiliki individu dalam perannya sebagai

warga negara atau relasinya dengan negara.

Lembaga yang berwenang mengawasi pelaksanaan

ICESCR (lihat keterangan di bawah).

Lembaga yang berwenang mengawasi pelaksanaan

Konvensi Perempuan (CEDAW) (lihat keterangan di

bawah)

Perjanjian, kesepakatan antar negara terkait masalah

yang mempengaruhi mereka semua.

Arti suatu hak; ..........The meaning of the right;

what it guarantees Controversial concepts adopted

by the CESCR to assist it in monitoring the imple-

mentation of the ICESCR. The core content of a

right refers to the entitlements that make up the

right. Minimum core content has been described as

the nonnegotiable foundation of a right to which all

individuals, in all contexts and under all circumstances,

are entitled.
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Kovenan

Hak-hak Budaya

Deklarasi

Diskriminasi

Hak-hak ESC

Komisi Eropa untuk

HAM

Konvensi Eropa

untuk HAM

Piagam Sosial Eropa

Komentar Umum

Rekomendasi Umum

Tidak dapat diubah

(Inalienable)

Kesepakatan formal dan tertulis antar pihak, biasanya

yang meminta pelaksanaan beberapa tindakan. Dalam

konteks HAM, “Kovenan” biasanya mengacu pada

Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan

Budaya atau Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan

Politik (lihat keterangan di bawah).

Hak-hak yang melindungi orang terhadap penikmatan

budayanya.

Pernyataan pemerintah yang tidak mengikat secara

hukum.

Dalam konteks HAM, tindakan atau praktik diskriminasi

terhadap seseorang karena termasuk kategori tertentu

(mis. ras, suku, gender). Diskriminasi adalah

pelanggaran HAM.

Singkatan dari hak-hak Economic, Sosial dan budaya

(Cultural).

Lembaga yang berwenang mengawasi pelaksanaam

Konvensi Eropa (lihat entri selanjutnya).

Perjanjian HAM utama untuk kawasan Eropa.Konvensi

ini diadopsi pada tahun 1950 dan cakupan HAM di

dalamnya sangat luas.

Disusun pada tahun 1961 dan diberlakukan pada

1965.Membahas hak-hak ekonomi dan sosial lebih rinci

daripada Konvensi Eropa.Berlaku sejak tahun 1990an,

ketika sistem pengawasan diberlakukan.

Dibuat oleh CESCR, untuk mengklarifikasi dan

menjelaskan lebih rinci prosedur-prosedur yang terkait

dengan kerjanya, dan terutama dengan muatan hak-

hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Dibuat oleh CEDAW. Sama dengan tujuan Komentar

Umum.

Tidak dapat diubah atau diserahkan. HAM bersifat

inalienable, artinya tidak ada pihak yang boleh atau

dapat mencabut hak-hak asasi yang dimiliki manusia.
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Ketidakterpisahan

(Indivisibility)

Komisi HAM

Inter-Amerika

Kesalingtergantungan/

Ketidakterpisahan

Konvensi Internasional

Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi

terhadap Perempuan

(CEDAW)

Konvensi Internasional

Hak-hak Anak (CRC)

Kovenan Internasional

Hak-hak Sipil dan

Politik (ICCPR)

Kovenan Internasional

Hak-hak Ekonomi,

Sosial dan Budaya

(ICESCR)

HAM Internasional

Mengikat secara hukum

Sumberdaya maksimum

yang tersedia

Lihat kesalingtergantungan (bawah).

Lembaga yang berwenang mengawasi pelaksanaan

Konvensi Amerika.

Prinsip-prinsip pemandu kerja HAM, artinya hak-hak

sipil dan politik serta hak-hak Ekosob (ekonomi, sosial

dan budaya) saling tergantung; sekumpulan hak tidak

lantas lebih tinggi dari hak-hak lain dan tidak dapat

dijamin terpenuhi secara total jika hak-hak lain tidak

terpenuhi.

Dibuat oleh Majelis Umum pada tahun 1979;

diberlakukan pada tahun 1981. Perjanjian utama

internasional mengenai hak-hak perempuan.

Dibuat oleh Majelis Umum PBB pada 1989; merinci

hak-hak sipil dan politik serta hak-hak Ekosob anak;

perjanjian yang paling banyak diratifikasi di seluruh

dunia.

Dibuat oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966;

diberlakukan pada tahun 1976.

Dibuat oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966;

diberlakukan pada tahun 1976. Perjanjian internasional

penting mengenai HAM yang berfokus pada hak-hak

Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Umumnya mengacu pada hak-hak yang terkandung

dalam dokumen hukum dan perjanjian-perjanjian

internasional yang terkait HAM dan berakar pada

sistem PBB.

Memiliki kekuatan hukum.

Ketentuan penting pasal 2 dari ICESCR yang terkait

kewajiban pemerintah khususnya pada hak-hak

Ecosoc. Pemerintah harus menggunakan sumberdaya

maksimum yang ada untuk memenuhi kewajiban hak-

hak Ecosoc.
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Prinsip HAM fundamental yang berarti bahwa semua

hak terjamin bagi semua orang tanpa ada diskriminasi.

Ketentuan pada perjanjian atau deklarasi HAM.

Standar untuk mengukur tindakan pemerintah. Sama

dengan standar.

Kewajiban pemerintah dalam hal hak-hak Ekosob.

Menghormati: pemerintah tidak boleh melakukan

tindakan yang bertentangan dengan standar HAM

yang dimaksud.

Melindungi: pemerintah harus bertindak mencegah dan

menghentikan pihak-pihak yang melanggar standar

HAM

Memenuhi: pemerintah berkewajiban melakukan

langkah-langkah tepat untuk memastikan bahwa

standar HAM tercapai.

Hak-hak yang terkait dengan pemerintah atau

penyelenggaran pemerintah (mis, hak suara dan

berpartisipasi dalam pembuatan keputusan

pemerintah)

Ketentuan penting dari ICESCR pasal 2 yang terkait

dengan kewajiban pemerintah dalam hak-hak Ecosoc.

Hak-hak Ecosoc harus dicapai secara progresif dan

tidak boleh ada langkah mundur.

Dokumen atau perjanjian yang terkait dengan

perjanjian yang ada.

Suatu pasal atau ayat dalam suatu perjanjian atau

dokumen hukum lain.

Persetujuan formal approval, dalam hal ini terhadap

suatu perjanjian. Memiliki kekuatan hukum lebih besar

daripada tanda tangan.

Hak-hak yang terkait dengan hubungan manusia dalam

masyarakat, misalnya hak pendidikan, jaminan sosial,

kesehatan.

Persyaratan dalam perjanjian atau deklarasi HAM.

Digunakan untuk menilai/mengukur sebaik apa

kebijakan dan tindakan pemerintah dalam

menegakkan HAM.

Non-diskriminasi

Norma (hak-hak

asasi manusia)

Kewajiban untuk

menghormati,

melindungi dan

memenuhi

Hak-hak politik

Realisasi progresif/

pencapaian progresif

Protokol

Ketentuan

Ratifikasi

Hak-hak sosial

Standard (HAM)
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Kontrak tertulis antar negara. Mengikat secara hukum

negara-negara yang meratifikasinya.

Kelompok yang didirikan untuk memantau pemenuh-

an syarat-syarat yang dinyatakan dalam perjanjian.

Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember

1948; dianggap sebagai dokumen HAM internasional

yang utama.Meskipun bukan sebuah perjanjian,

dokumen ini dianggap mengikat bagi semua anggota

PBB.

Berlaku bagi semua manusia (mis, “HAM bersifat

universal”).

Kualitas pokok HAM yang berarti bahwa HAM berlaku

bagi semua manusia karena keberadaannya sebagai

manusia.

Kegagalan negara terkait salah satu kewajibannya

menurut norma-norma HAM.

Perjanjian

Lembaga perjanjian

Deklarasi HAM PBB

Universal

Universalitas

Pelanggaran HAM
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APPENDIX 2

Informasi tambahan terkait Bagian 1 dan 5

Appendix 2 berisi

1. Glosarium akronim dan istilah-istilah yang digunakan pada Bagian 1
dan 5, dan

2. Pengelompokan negara bagian di Meksiko berdasarkan tingkat
marjinalitas, dilakukan oleh CONAPO (lihat Bagian 5)

1. Glosarium akronim dan istilah

CONAPO

The Consejo Nacional de Población (CONAPO) adalah Dewan Kependudukan
Nasional, sebuah lembaga pemerintah yang berwenang dalam informasi sta-
tistic kependudukan.

FASSA

The Fondo de Aportaciones para la Salud (FASSA) adalah skema untuk
pendistribusian uang untuk kesehatan ke negara-negara bagian. Uang tersebut
dialokasikan menurut rumus yang memperhitungkan jumlah penduduk,
infrastruktur, dan pembelanjaan local untuk kesehatan. Skema adalah dana
kesehatan yang paling terdesentralisasi yang dialokasikan dalam satu tahun
fiskal.

IMSS

The Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) adalah Lembaga Jaminan
Keamanan Sosial Meksiko. Tidak seperti negara-negara lain, IMSS memberikan
pelayanan kesehatan hanya pada pekerja yang digaji.

ISSSTE

The Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) adalah lembaga jaminan keamanan social bagi pekerja di
Pemerintahan Federal dan birokrasi pemerintah. ISSSTE juga memberikan
palayanan kesehatannya pada pekerja yang berhak.

Indeks Marjinalisasi Kota (Municipal Marginalization Index)

Indeks ini dikembangkan oleh Dewan Kependudukan Nasional untuk
mengevaluasi proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan dan kondisi
kemiskinan ekstrim di suatu kotapraja (lihat CONAPO, atas).
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Program Peluang (Opportunities Program atau Programa

Oportunidades)

Program ini adalah program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Pro-
gram ini terdiri dari berbagai tindaka yang dilakukan pemerintah untuk
mengurangi kemiskinan dan membantu masyarakat yang dirugikan karena
kemiskinan. Program ini memiliki empat komponen: pendidikan, kesehatan,
gizi dan kini ditambah perumahan. Program ini disebarkan melalui banyak
instansi pemerintah.

PAC

Programa de Ampliación de Cobertura (PAC) berkembang menjadi Program
untuk Perluasan Cakupan. Program ini bertujuan memberi pelayanan kesehatan
minimal pada kelompok penduduk yang tidak memiliki asuransi atau jaminan
kesehatan apapun. Program ini dijalankan oleh Kementerian Kesehatan.

PEF

Presupuesto de Egresos de la Federación atau PEF adalah surat keputusan
anggaran. Surat keputusan tersebut berisi informasi ternang semua
pembelanjaan dan alokasi selama tahun fiscal tersebut hingga mencakup jumlah
total pembelanjaan pemerintah.

Laporan Publik

Laporan Publik atau Cuenta Pública dalam bahasa Spanyol, adalah laporan
pemerintah yang disajikan tidak lebih dari enam bulan setelah tahun fiscal
berakhir. Pembelanjaan sebenarnya bisa berbeda dari jumlah yang dianggarkan.

SSA atau Kementerian Kesehatan

SSA adalah singkatan dari Secretaría de Salud atau Kementerian Kesehatan
dalam bahasa Meksiko.
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2. Tabel pengelompokan negara berdasarkan tingkat marjinalitas

Negara

Chiapas
Guerrero
Hidalgo
Oaxaca
Veracruz

Rata-rata

Campeche
Guanajuato
Michoacán
Nayarit
Puebla
San Luis
Potosí
Tabasco
Yucatán
Zacatecas

Rata-rata

Durango
Morelos
Querétaro
Quintana Roo
Sinaloa
Tlaxcala

Rata-rata

Aguascalientes
Baja California
Sur
Chihuahua
Colima
Jalisco
México
Sonora
Tamaulipas

Rata-rata

Baja California
Coahuila
Distro Federal
Nuevo León

Rata-rata

Jumlah
penduduk
total
di tahun
2002

4.176.199
3.264.735
2.376.222
3.662.824
7.205.637

20.685.617

735.862
5.061.839
4.357.309
979.682
5.303.248

2.488.314
2.002.775
1.724.897
1.482.372

24.136.298

1.562.050
1.651.942
1.481.730
864.863
2.524.778
1.026.061

9.111.424

1.037.057

416.350
3.168.978
568.454
6.694.217
13.642.704
2.307.292
2.819.109

30.654.161

2.505.285
2.441.879
8.857.833
3.985.148

17.790.145

Jumlah
penduduk
yang haknya
tidak
terlindungi
di tahun
2002

3.228.265
2.331.066
1.499.425
2.604.319
4.294.644

13.957.719

361.315
2.849.871
2.884.595
511.404
3.521.426

911.463
1.209.700
745.170
896.853

13.891.796

626.394
915.194
651.974
369.304
1.323.809
604.362

4.491.036

352.606

131.569
1.010.924
233.639
2.932.124
6.343.981
703.738
1.037.452

12.746.034

831.771
493.269
3.038.296
904.646

5.267.983

Jumlah
penduduk
yang haknya
terlindungi
di tahun
2002

947.934
933.669
876.797
1.058.505
2.910.993

6.727.898

374.547
2.211.968
1.472.714
468.278
1.781.822

1.576.851
793.075
979.727
585.519

10.244.502

935.656
736.748
829.756
495.559
1.200.969
421.699

4.620.388

684.451

284.781
2.158.054
334.815
3.762.093
7.298.723
1.603.554
1.781.657

17.908.127

1.673.514
1.948.610
5.819.537
3.080.502

12.522.162

Persentase
penduduk
yang haknya
tidak
terlindungi
di tahun
2002

77.3%
71.4%
63.1%
71.1%
59.6%

67.5%

49.1%
56.3%
66.2%
52.2%
66.4%

36.6%
60.4%
43.2%
60.5%

57.6%

40.1%
55.4%
44.0%
42.7%
52.4%
58.9%

49.3%

34.0%

31.6%
31.9%
41.1%
43.8%
46.5%
30.5%
36.8%

41.6%

33.2%
20.2%
34.3%
22.7%

29.6%

Tingkat
marjinalitas

Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi

Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi

Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi

Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang

Rendah

Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah

Sangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Rendah
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APPENDIX 3

Beberapa sumber tambahan

Are our Budgetmakers Faithful to the Constitution? A Tour of the Budgets
1947-2001, L.C. Jain, People’s Bias, National Centre for Advocacy Studies
dan Patheya, India, 2000.

Budget Analysis as Social Audit, Tamilnadu Peoples’ Forum for Social
Development, India, 2002.

Circle of Rights—Economic, Social and Cultural Rights Activism: A Training
Resource, International Human Rights Internship Program dan Forum-
Asia, USA and Thailand, 2000.

Follow the money: Lessons from civil society budget work and how theymight
be applied to the challenge of monitoring oil and gas revenues, Jim Shultz,
Open Society Institute, New York, 2004.

Monitoring government budgets to advance child rights: a guide for
NGOs, IDASA, South Africa, 2003.

Promises to Keep: Using public budgets as a tool to advance economic,
social and cultural rights, Fundar and Ford Foundation, Mexico, 2002.
(Tersedia dalam bahasa Inggris dan Spanyol).
A Rights-Based Approach towards Budget Analysis, Ma. Socorro Diokno,
International Human Rights Internship Program, USA, 1999.

International Budget Project (IBP) memiliki web site yang cukup informative
dan di dalamnya ada halaman yang khusus membahas analisis anggaran dan
hak-hak Ecosoc: http://www.internationalbudget.org/themes/ESC/index.htm
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APPENDIX 4

Peserta Workshop pada Maret 2004

Ann Blyberg, International Human Rights Internship Program (Amerika Serikat)

Pamela Gomez, International Budget Project (Amerika Serikat)

Enrique Gonzalez MacDowell (Venezuela/Spanyol)

Helena Hofbauer, Fundar (Meksiko)

Johannes “Babes” Ignacio (Filipina)

Gabriel Lara Salazar, Fundar (Meksiko)

Felix Morka, Social and Economic Rights Action Center (SERAC) (Nigeria)

Jim St. George, International Budget Project (Amerika Serikat)
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