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RASIONAL DAN TUJUAN PENDIDIKAN HAM 

Pada unit ini Anda akan dapat mempelajari hak asasi manusia (HAM) secara fundamental. 
Setiap bangsa memiliki pandangan sendiri tentang HAM. Pandangan ini didasari oleh sistem nilai 
yang dianut bangsa tersebut. Asas-asas HAM yang Anda pelajari merupakan pandangan 
fundamental. Di samping itu, kesadaran HAM makin meningkat seiring dengan kemajuan  
masyarakat, tetapi pelanggaran HAM juga masih sering saja terjadi. Untuk itu pendidikan HAM perlu 
diberikan di sekolah, khususnya di sekolah dasar (SD) agar anak dapat lebih mengenali HAM secara 
dini.  

Setelah Anda mempelajari unit 1 ini,  Anda diharapkan dapat  menjelaskan rasional dan tujuan 
pendidikan HAM dengan tepat. Untuk mencapai kompetensi  ini, Anda perlu mampu:  

a. menjelaskan pengertian HAM dengan tepat,  
b. menjelaskan pengertian KAM dengan tepat,  
c. menyebutkan minimal lima contoh HAM dan KAM dengan benar, 
d. menjelaskan rasional pendidikan HAM dengan tepat, dan   
e. menjelaskan tujuan pendidikan HAM dengan tepat. 
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BAB I 

HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA 

Perhatian terhadap hak asasi manusia  (HAM) akhir-akhir ini semakin besar. Bahkan, HAM 
telah menjadi tuntutan  di berbagai negara seluruh dunia agar setiap orang menghormatinya, 
terutama negara  dan hukum. Pelanggaran terhadap HAM akan berakibat suatu negara itu akan 
dikucilkan dari masyarakat internasional. Hal ini dimungkinkan karena kemajuan iptek,  
telekomunikasi dan informasi sehingga masyarakat mudah mengakses berbagai informasi yang 
berkaitan dengan hak-haknya.  

Namun demikian, pemahaman setiap orang tentang HAM bermacam-macam sehingga sering 
menimbulkan konflik. Nilai-nilai yang mendasari  HAM belum dikuasai secara benar, sementara itu 
nilai-nilai lama sudah ditinggalkan. Akibatnya, terjadi kebingungan dalam memahami HAM. Pada 
bagian sub unit ini Anda diajak untuk memahami konsep, makna, sistem nilai, dan asas-asas HAM. 
Harapannya, Anda dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman  secara mendalam dan 
menyeluruh tentang HAM. Pemahaman HAM itu sangat penting sebagai dasar untuk memahami 
rasional dan tujuan pendidikan HAM dengan baik. Selamat belajar.  

Makna Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia   

Manusia dilahirkan dalam keadaan bebas. Kebebasan manusia sebagai anugerah Tuhan. 
Kebebasan diberikan manusia ketika ia bebas menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan 
tertentu. Untuk mempertimbangkan sesuatu ia dibekali oleh Tuhan dengan akal pikir (rasio)  dan 
keyakinan (agama). Kebebasan itu kemudian menjadi tuntutan setiap manusia yang dilahirkan dan 
disebut sebagai hak asasi.   

HAM sering disebut sebagai human right, dan  dipahami banyak orang secara keliru.  HAM itu 
hanya diartikan secara sempit sebagai  kebebasan. Padahal, HAM itu lebih luas daripada kebebasan 
atau  kebebasan itu hanya sebagian dari HAM.  

Secara teoritik HAM lebih mudah dipahami daripada dilakukan dalam perilaku. HAM dapat 
diartikan sebagai hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha 
Esa, dan tidak dapat diganggu gugat atau dicabut oleh siapapun juga dan tanpa hak dasar itu 
manusia akan kehilangan harkat dan martabat  

kemanusiaannya sebagai manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, HAM 
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan 
Yang Maha Esa  dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi 
oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat 
dan martabat manusia.  

Apa saja yang dapat dikatakan hak dasar manusia itu? Hak dasar manusia adalah hak-hak 
yang sifatnya mendasar dan melekat pada manusia. Tanpa hak dasar itu, manusia tidak dapat hidup 
dan melangsungkan kehidupannya. Sejak dilahirkan,  manusia telah membawa hak dasar itu. Ketika 
manusia dilahirkan, ia dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Ketidakberdayaan itu membuat 
manusia perlu mendapat pertolongan dari manusia lainnya yaitu melalui pendidikan. John Dewey 
(1961) menyebut manusia itu sebagai homo educandum, artinya dapat dididik, mendidik, dan perlu 
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dididik. Dikatakan dapat dididik karena manusia itu dapat diubah perilakunya. Mengingat dapat 
diubah, maka manusia itu dapat tumbuh dan berkembang. Dikatakan mendidik karena manusia itu 
dapat mengubah perilaku diri dan orang lainnya sehingga pengetahuan, sikap, dan keterampilan 
dapat ditransformasikan dan diwariskan, serta dikembangkan dari satu generasi ke generasi 
berikutnya. Dikatakan perlu  dididik karena tanpa pendidikan maka manusia tidak dapat hidup 
secara layak sebagai manusia. Oleh karena itu pendidikan adalah hak setiap orang yang harus 
dipenuhi agar kehidupannya layak dan bermartabat.  

Sekalipun manusia ketika dilahirkan dalam keadaan lemah, namun tidak ada satu alasan 
apapun bahwa hak dasar itu dapat dicabut oleh siapa pun juga, termasuk oleh negara dan hukum. 
Justru hukum dan negara diperlukan untuk melindungi dan menjamin agar hak dasar itu tidak 
dilanggar oleh orang lainnya. Bagaimana halnya dengan para narapidana yang dihukum dan  hidup 
di dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan (LP)? Apakah kebebasannya yang dirampas oleh 
hukum itu merupakan pelanggaran HAM? Mengapa demikian?  Siapakah yang memberikan hak 
dasar itu kepada manusia? Apakah hak dasar  itu diberikan oleh sesama manusia, negara, hukum, 
ataukah Tuhan? Mengapa demikian? Jika hak dasar itu diberikan oleh sesama manusia, atas dasar 
apa manusia itu memperoleh legitimasi memberikan hak dasar itu? Untuk menjawab pertanyaan 
ini, dapat dikemukakan konsep HAM  secara fundamental theologis yang mengatakan bahwa hak 
dasar yang dibawa manusia sejak lahir itu adalah anugerah Tuhan. Konsep HAM ini didasarkan pada 
keyakinan theistik religius bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa itu ada. Seluruh manusia bergantung dan 
taat pada ajaranNya agar dapat hidup selamat dan sejahtera. Misalnya, hak hidup manusia. Hak 
hidup ini adalah hak untuk memperoleh kehidupan yang melekat dan dimiliki   setiap orang bukan 
diberikan oleh hukum atau negara  tetapi anugerah Tuhan. Ketika seseorang lahir dalam keadaan 
lemah, ia ditolong oleh orang lain. Pertolongan orang itu untuk menjamin agar kehidupannya tidak 
dirampas oleh seseorang.   

Konsep HAM tidak hanya berdimensi theologis saja, tetapi juga berdimensi ideologis filosofis, 
moral, dan yuridis  konstitusional (Slamet Marta Wardya dalam Muladi, 2005). Dikatakan  bercorak 
ideologis karena konsep HAM itu berkaitan dengan hak dasar manusia berlandaskan ideologi yang 
dianut oleh suatu negara.  

Misalnya, ideologi komunisme atau kapitalisme akan selalu memandang HAM sesuai dengan 
ajaran ideologi tersebut. Disamping bercorak ideologis, konsep HAM juga dikatakan bersifat 
filosofis karena hak dasar manusia itu selalu menyangkut kepentingan fundamental manusia. Oleh  
karena fundamental maka konsep HAM bersifat substansial, esensial, dan abstrak. HAM berkaitan 
dengan nilai dasar manusia dan menyentuh sendi-sendi kemanusiaan. Misalnya tanpa HAM maka 
harkat dan martabat sebagai manusia akan hilang. Dengan kata lain kemanusiaan akan hilang 
manakala HAM itu dicabut oleh pihak lain. Bagi bangsa Indonesia HAM itu bukan hanya universal 
berupa hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir semata, melainkan disesuaikan dengan  
kebudayaan dan yuridis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  Hal ini perlu dipahami semua orang 
sebab HAM itu selalu berkaitan dengan doktrin, filsafat, dan wawasan bangsa Indonesia, baik 
sebagai individu maupun sebagai masyarakat.   

Kehidupan individu maupun masyarakat Indonesia itu berasaskan kekeluargaan. Hal ini 
berkaitan dengan cara pandang bangsa Indonesia terhadap jati dirinya yaitu hakikat kodrat sebagai 
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manusia. Pada hakikatnya manusia Indonesia secara utuh dapat dikembalikan pada kodratnya yang 
theistik religius.  

1.  Struktur kodrat manusia  

Secara struktural manusia itu tersusun atas jasmani dan rohani. Sebagai makhluk 
jasmaniah, fisik manusia mengalami pertumbuhan.  Jasmani manusia terdiri atas  unsur 
unorganis, fisiko-kemis, vegetatif, dan animal (Anton Baker, 1993). Bila dibandingkan dengan 
makhluk lainnya, jasmani manusia itu memiliki sifat-sifat yang mirip,  membutuhkan gerak, 
makanan dan minuman sebagaimana tumbuhan dan hewan yang tumbuh dan berkembang 
biak. Bahkan fisik manusia kadangkala lebih lemah daripada binatang. Rohani manusia terdiri 
atas unsur pikir, cipta, rasa dan karsa serta budinurani (Noorsyam, 2005).  Ketiganya tidak 
dapat dipisahkan sekalipun dapat dibedakan. Kecenderungan pada salah satu aspek membuat 
kehidupan rohaninya tidak seimbang. Bukankah Anda pernah mendengar bahwa orang yang 
cenderung mengutamakan perkembangan pikirnya, membuat kehidupannya menjadi “kering” 
dari aspek perasaan dan budi pekertinya? Sekarang ini, banyak orang yang sudah 
berpendidikan  tinggi, tetapi mengalami krisis dalam bidang sikap dan pekertinya? Mengapa 
dapat terjadi demikian?  

2.  Sifat kodrat manusia  

Berdasarkan sifat kodratnya, manusia itu memiliki sifat individu dan sosial. Sifat individu 
tampak dalam perilakunya yang cenderung egois dan mementingkan diri sendiri. Sifat sosial 
tampak pada perilaku yang cenderung untuk berkelompok, berinteraksi, dan membutuhkan 
orang lain.  Dari sifat kodrat ini dapat diketahui bahwa HAM itu memiliki dimensi individual 
dan sosial. Aspek individu  dari HAM adalah setiap individu manusia itu memiliki hak-hak dasar 
sebagai individu yang tidak dapat dilanggar oleh orang lain.  

3.  Kedudukan kodrat manusia  

Kedudukan kodrat manusia menempatkan  manusia sebagai makhluk susila. Sebagai 
makhluk yang otonom manusia memiliki kebebasan ketika mempertimbangkan pilihan-pilihan 
yang akan diambil. Pertimbangan itu didasarkan pada kemampuan fisik, berpikir, perasaan, 
dan kehendak, dan orang lain. Sesudah pilihan diambil, maka   ia harus menerima konsekuensi 
dari pilihannya itu. Selain sebagai makhlum otonom, manusia memiliki ketergantungan pada 
suatu kekuatan adikodrati, Tuhan Yang Maha Esa. Ketergantungan itu menumbuhkan 
kesadaran bahwa supaya selamat dunia dan akhirat, ia harus menaati semua perintah Tuhan 
dan menjauhi semua larangannya. Aturan dari Tuhan itu diajarkan di dalam agama, dan 
dijadikan pedoman hidup manusia sehingga kehidupannya menjadi religius. Orang yang 
religius cenderung untuk berbuat baik dengan sesama sebagaimana diajarkan Tuhan melalui 
agama yang diyakini kebenarannya.  

Hakikat kodrat manusia dijadikan dasar untuk memahami HAM. Konsep HAM di Indonesia 
sesuai dengan pandangan  hidup bangsa (Pancasila) dan UUD 1945 (yuridis konstitusional) 
menempatkan HAM sejajar dengan kewajiban asasi manusia (KAM). HAM itu bukan saja 
menyangkut hak-hak mendasar manusia, tetapi di sisi lain melekat kewajiban mendasar manusia. 
Kewajiban adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan 
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HAM ditegakkan dan dilaksanakan (Kansil, 2003).  Sebagai  warga negara Indonesia (WNI), orang 
memiliki hak asasi tetapi di sisi lain memiliki kewajiban asasi. Sebagai WNI, setiap orang wajib 
mematuhi peraturan perundangan, hukum tidak tertulis (moral), menghormati HAM orang lain, 
mematuhi HAM internasional yang sudah diterima (diratifikasi) oleh bangsa Indonesia, wajib 
membela negara, dan lain sebagainya.  

Kewajiban asasi sebagai sisi lain yang  tak terpisahkan dari HAM sering kali tidak dilihat dan 
dihormati oleh seseorang. Misalnya, hak hidup (pasal 28 ayat A UUD 1945) bersifat universal, tetapi 
di sisi lain ada kewajiban asasi untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas 
kehidupannya. Tindakan kekerasan, penyiksaan, dan bunuh diri apalagi membunuh orang lain, 
sangat bertentangan dengan kewajiban asasi tersebut. Kewajiban asasi bukan hanya menyangkut 
orang lain saja tetapi juga pada diri sendiri. Setiap orang berhak atas hak-hak dasar yang dimiliki 
tetapi yang bersangkutan berkewajiban memperjuangkan dan mempertahankan agar hak dasarnya 
tidak dilanggar orang lain.  

Supaya tidak terjadi saling melanggar hak  asasi atas orang lain, maka diperlukan instrumen 
hukum. Aturan hukum dan perundangan dimaksudkan untuk:  

1. ketertiban dan keamanan,  
2. keadilan,  
3. kesejahteraan,  
4. kepastian hukum, dan  
5. melindungi  hak asasi manusia.  

Sumber dan Nilai Hak Asasi Manusia  

Hak asasi sebagai predikat dan martabat manusia itu memiliki sumber nilai tertentu. Sumber 
nilai itu diyakini kebenarannya  dan dijadikan pedoman untuk menyelesaikan masalah HAM yang 
dihadapinya. Adapun nilai-nilai yang dijadikan sumber HAM itu adalah sebagai berikut:  

1. Nilai ketuhanan.  
2. Nilai kemanusiaan.  
3. Nilai kebudayaan.  
4. Nilai-nilai moral.  
5. Nilai hukum.  
6. Nilai keadilan .  

1. Nilai Ketuhanan  

Kepercayaan manusia terhadap suatu kekuatan adikodrati sudah tumbuh setua usia 
manusia itu sendiri. Sejarah manusia dan ajaran agama senada dalam memberikan penjelasan 
bahwa manusia  itu tidak mampu menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapinya. 
Ketidakmampuan manusia itu kemudian membuat  manusia mencari penyelesaian melalui 
kepercayaan. Sistem kepercayaan tentang suatu kekuatan adikodrati itu kemudian menjadi 
embrio lahirnya agama. Keyakinan itu  kemudian  memperoleh penegasan ajaran agama, baik 
agama budaya maupun agama langit. Hak-hak dasar yang dimiliki manusia itu diyakini sebagai 
anugerah Tuhan sehingga implementasi HAM tidak  boleh bertentangan dan harus sesuai 



www.pakode.wordpress.com 

 Bahan Ajar Pend. HAM PGSD 2012|7 
 

dengan ajaran Tuhan. Bahkan HAM semakin meningkatkan dan memperkokoh rasa keimanan 
dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

Ajaran Tuhan merupakan sumber nilai yang tak terbatas. Ilmu yang dikembangkan dari 
nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan tidak ada habisnya. Demikian pula dengan HAM, 
bersumber pada nilai ketuhanan sehingga HAM yang dikembangkan tidak menyalahi aturan  
yang ditetapkanNya. Semakin religius seseorang maka ia akan semakin menghargai HAM. 
Sebab, didepan Tuhan semua manusia sama, dan yang membedakan hanya tingkat 
ketaqwaannya. Bukankah HAM itu menempatkan manusia memiliki kesetaraan sebagai 
manusia?  

2. Nilai Kemanusiaan  

Nilai-nilai kemanusiaan merupakan sumber nilai bagi HAM. Tanpa nilai kemanusiaan 
HAM akan mengakibatkan manusia keluar dari jati dirinya sebagai manusia. Bukankah manusia 
itu dikatakan sebagai manusia karena kemanusiaannya yang dimiliki? Bila ia telah hilang 
kemanusiaannya, maka ia tidak lebih tinggi atau bahkan lebih rendah dari binatang. Harkat dan 
martabat manusia terletak pada kemampuan menghargai hak asasinya. Sebutkan berbagai 
contoh yang menunjukkan pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan  merupakan pelanggaran HAM.  

3. Nilai Kebudayaan  

Nilai-nilai kebudayaan merupakan sumber nilai bagi pengembangan HAM. Semakin 
tinggi tingkat kebudayaan dan peradaban manusia maka semakin tinggi pula kemampuannya 
untuk melampaui batas-batas alamiahnya. Semakin berbudaya menjadi semakin halus, lembut, 
dan terdidik kepribadiannya. Orang yang tidak berbudaya sering dikatakan rendah 
kehidupannya. Melalui kebudayaan  manusia mengekspresikan seluruh kehidupannya secara 
simbolik. Di dalam simbol itu ada nilai, dan untuk memahaminya diperlukan interpretasi. 
Pemahaman manusia terhadap segala sesuatu di luar dirinya dilakukan secara tidak langsung 
tetapi lewat simbol. Untuk memahami hidupnya maka diperlukan interpretasi. Misalnya, ketika 
seseorang sedang lapar, maka ia tidak seperti binatang yang langsung memberikan respon dan 
memakan apa saja yang dirasa dapat memenuhi rasa laparnya. Cara makan orang pun juga 
berbeda dengan binatang. Orang makan dan minum tidak secara langsung tetapi dimasak 
dahulu dan diberi berbagai bumbu yang disukai agar enak cita dan rasanya. Penyajiannya juga 
dilakukan secara berbudaya, menggunakan tempat khusus dan ditaruh di meja makan dengan 
segala kelengkapannya sehingga menjadi semakin menarik. Demikian pula HAM, sekalipun 
universal, tetapi setiap kebudayaan memiliki unsur universal pula sehingga antara kebudayaan 
dan HAM memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu semakin mempertinggi 
derajat kemanusiaan. Carilah beberapa contoh lain bahwa HAM itu menunjukkan tingkat 
kebudayaan seseorang atau suatu masyarakat.  

4. Nilai Moral  

Norma moral berupa ajaran baik dan buruk berdasarkan kebiasaan masyarakat, juga 
menjadi sumber nilai bagi HAM. Moral itu sifatnya praktis karena mengatur perilaku baik atau 
buruk berdasarkan  kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu ajaran 
moral suatu masayarakat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lain. Sekalipun berbeda, 
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tetapi dapat ditemukan unsur yang sama di dalam setiap moral. Unsur yang sama tersebut 
adalah pertama,  aturan tentang perbuatan baik dan buruk. Kedua, aturan harus ditaati oleh 
setiap anggota masyarakat. Ketiga, pelanggaran atas aturan menimbulkan sanksi moral berupa 
perasaan bersalah. Keempat, tujuan moral adalah membentuk manusia yang baik menurut 
ukuran masyarakat.  

Ketika pelaksanaan HAM itu bertentangan dengan norma-norma  moral, maka akan 
mengakibatkan HAM tidak dapat diterima oleh masyarakat. Sebagai contoh, di Eropa orang 
meminum minuman keras merupakan upaya untuk menghilangkan hawa dingin. 
Mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan akan membuat mabuk dan kehilangan 
kendali dan kesadaran diri. Akibatnya, orang mabuk dapat melakukan perbuatan melanggar 
hukum dan HAM. Kebiasaan minum minuman keras di Eropa itu apabila dibawa ke Indonesia, 
akan bertentangan dengan norma moral masyarakat yang religius, bahkan bertentangan 
dengan hukum yang berlaku.  

5. Nilai Hukum  

Pelaksanaan dan perlindungan HAM tidak memperoleh kekuatan yang tetap dan efektif, 
manakala tidak didasari dengan hukum. Melalui perlindungan hukum itu HAM  akan memiliki 
kepastian hukum, dan setiap orang dewasa dianggap tahu tentang hukum serta  wajib 
menaatinya. Bahkan, negara yang tidak mencantumkan HAM di dalam sistem hukum nasional 
akan dikatakan kurang serius di dalam menghormati HAM dan akan dikucilkan dari masyarakat 
internasional. 

Hukum merupakan sumber nilai HAM. Di dalam hukum, ada aturan baik dan buruk 
perilaku suatu anggota masyarakat yang bersifat formal dan tegas. Setiap hukum memiliki 
unsur-unsur sebagai berikut.  

a. Aturan tentang perilaku manusia.  
b. Aturan dibuat oleh lembaga yang berwenang.  
c. Aturan bersifat formal dan tegas.  
d. Setiap orang wajib tunduk dan patuh terhadap aturan.  
e. Pelanggaran atas aturan akan dikenai sanksi yang tegas.  

HAM yang tidak dilandasi oleh hukum akan menimbulkan konflik atau pelanggaran. 
Bahkan HAM tidak akan memiliki kekuatan untuk ditegakkan tanpa ada hukum. Hukum itu 
dibuat untuk melindungi HAM dan hukum tanpa HAM akan menimbulkan kesewenang-
wenangan hukum. Namun demikian HAM tanpa hukum maka HAM itu akan lemah, karena 
hukum itu untuk mengatur agar HAM dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.  

6. Nilai Keadilan  

Pemahaman tentang keadilan bermacam-macam. Ada orang yang memahami keadilan 
itu sebagai penyamarataan. Dikatakan adil karena setiap orang memperoleh bagian yang 
sama. Aristoteles membedakan keadilan menjadi tiga macam. Keadilan tersebut adalah 
keadilan komutatif, distributif, dan legal.  Nilai keadilan harus menjadi dasar dalam 
pengembangan HAM. Tanpa keadilan, HAM menjadikan manusia kehilangan jati dirinya 
sebagai manusia. Manusia akan sewenang-wenang dan melanggar HAM manusia lainnya.  
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Misalnya, dalam melaksanakan kebebasan orang perlu memperhatikan kebebasan orang lain. 
Orang boleh mendengarkan musik sekeras-kerasnya selama orang lain tidak terganggu dengan 
suara musik tersebut.  

Asas-asas Hak Asasi Manusia  

Pernahkah Anda menyaksikan di media cetak atau elektronik, orang menyampaikan aspirasi 
melalui demonstrasi demi HAM dan demokrasi tetapi cenderung melanggar HAM orang lain? 
Demonstrasi tersebut sebenarnya untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja, tetapi 
dilakukan dengan cara anarkhi sehingga mengganggu ketertiban dan kebebasan orang lain, serta 
merusak berbagai fasilitas umum, apalagi ketika aspirasinya itu tidak dapat dipenuhi. Untuk itu di 
dalam memahami HAM perlu memperhatikan asas-asasnya sebagai berikut.  

1.  Asas kemanusiaan  

HAM itu adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Semua orang wajib 
menghormati dan menegakkan HAM. Namun, tidak jarang dalam melaksanakan HAM itu 
seseorang melanggar HAM orang lain. Bahkan, orang  cenderung mengabaikan, melecehkan, 
dan  menindas HAM orang lain. Kekuatan fisik, ekonomi, politik, sosial, dan  budaya cenderung 
membuat orang yang memilikinya melakukan perbuatan yang hegemonistik dalam 
melaksanakan HAM.  Tanpa HAM kehidupan manusia menjadi kurang layak dan bermartabat.  

Asas kemanusiaan menjadi substansi dari HAM agar tidak merendahkan derajat dan 
martabat sebagai manusia. Penghinaan, penyiksaan,  penghilangan, dan  pembunuhan 
merupakan perbuatan yang  melanggar HAM karena bertentangan dengan kemanusiaan. 
Pelanggaran terhadap kemanusiaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia itu 
dapat dikategorikan pelanggaran HAM berat.   

2.  Asas legalitas  

Asas legalitas akan lebih menjamin HAM karena memiliki suatu kekuatan hukum yang 
tetap. Kepastian hukum membuat orang lebih mudah memahami HAM dan tidak 
menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Asas legalitas ini menempatkan HAM 
menjadi salah satu dasar pembentukan supremasi hukum. Implikasinya setiap warga negara 
dan penyelenggara negara wajib menghormati dan melindungi HAM. Adanya asas legalitas itu 
memberikan legitimasi pada siapapun, baik warga negara maupun penyelenggara negara 
untuk menghormati dan melindungi HAM.  

3.  Asas equalitas  

Keadilan sebagai asas equalitas dalam melaksanakan HAM tidak dapat diabaikan begitu 
saja. Keadilan justru menjadi sesuatu yang esensial dalam pelaksanaan HAM. Keadilan telah 
diperjuangkan manusia sejak lama. Segala bentuk penindasan akan bertentangan dengan 
keadilan. Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan itu dapat dikelompokkan menjadi  tiga. 
Pertama, keadilan komutatif, kedua keadilan distributif, dan ketiga, keadilan legalitas. Ketiga 
bentuk keadilan itu dari masa ke masa menjadi inspirasi bangsa-bangsa di dunia untuk 
mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. HAM tanpa keadilan akan kehilangan jati dirinya.  
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4.  Asas sosio-kultural  

Kehidupan sosio-kultural masyarakat perlu diperhatikan dalam pengembangan HAM. 
Pendidikan HAM bagi warga negara, khususnya warga sekolah diarahkan untuk meningkatkan 
kualitas kehidupan  yang semakin berbudaya. Asas sosio-kultural ini makin penting agar HAM 
yang  disebarluaskan dari bangsa lain tidak bertentangan dengan kehidupan budaya bangsa 
Indonesia. Jangan sampai HAM itu membuat masyarakat menjadi tercabut dari akar budaya 
setempat yang theistik religius.   

Latihan  

Untuk melatih penguasaan tentang konsep HAM yang telah Anda pelajari, silakan  
menjawab beberapa pertanyaan berikut ini!  

1. Persepsi orang terhadap HAM itu  bermacam-macam. Rumuskan pengertian hak asasi manusia 
dengan kata-kata Anda sendiri dengan tepat!  

2. Seorang tersangka pelaku kejahatan tertangkap polisi dan diproses secara hukum. Oleh 
pengadilan ia dijatuhi hukuman penjara karena hakim berkeyakinan berdasarkan bukti materiil 
dan formil, terdakwa melakukan kejahatan itu dan melanggar pasal tertentu dalam KUHP. Atas 
vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa kemudian dihukum dan 
dimasukkan ke dalam penjara selama dua tahun. Jelaskan, apakah hukum dan pengadilan itu 
telah merampas HAM orang tersebut? Mengapa demikian?    

3. Simaklah dengan saksama bacaan berikut ini. Belum lama ini, terjadi peristiwa yang 
menghebohkan masyarakat. Seorang artis ibukota memamerkan tubuhnya melalui foto yang 
dimuat dalam majalah asing yang beredar di Indonesia. Sebagian masyarakat menolak foto dan 
majalah tersebut karena dipandang bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakininya. Di pihak 
lain, artis tersebut menolak larangan tersebut dengan alasan hak asasi manusia dan kebebasan 
serta demokrasi. Jelaskan  nilai-nilai yang dijadikan dasar dalam HAM   dengan benar dalam 
kasus tersebut!  

4. Tekanan ekonomi yang makin berat karena penghasilan rendah dan jumlah anak yang banyak, 
membuat sepasang suami istri, Tono dan Tini (nama samaran) harus bekerja keras. Pendidikan 
yang rendah dan tanpa keahlian serta modal yang cukup, ia berjualan di pinggir jalan. Sebagai 
pedagang kaki lima,  ia bersama dengan pedagang lain  menggelar dagangannya sampai 
melampaui separo jalan raya. Akibatnya  lalu lintas jalan raya itu menjadi macet dan 
mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat sekitar. Berulangkali satuan polisi 
pamong praja (satpol PP) melakukan penertiban tetapi tidak berhasil, bahkan mendapat 
perlawanan dengan demonstrasi disertai dengan lemparan batu. Para pedagang berdalih 
bahwa ia bebas mencari mata pencaharian melalui berdagang dan sudah membayar retribusi 
pada oknum petugas. Di sisi lain satpol PP bertindak tegas karena melanggar perda dan 
ketertiban.  Jelaskan hubungan antara HAM dan KAM dengan tepat dalam kasus tersebut!  

5. Mengapa HAM tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan? 
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BAB II 

RASIONAL DAN TUJUAN PENDIDIKAN HAM 

 

Kesadaran orang terhadap HAM sekarang ini semakin meningkat. Kesadaran seseorang  
didorong oleh pemahaman, dan pemahaman ditentukan oleh pendidikan. Tingkat pendidikan yang 
rendah akan memiliki pemahaman secara sempit dan dangkal terhadap HAM. Hal ini dapat dilihat 
di dalam fenomena masyarakat, orang menuntut hak-haknya secara anarkhis dan tidak 
menghormati hukum yang berlaku sehingga melanggar hak orang lain.  Oleh karena itu,  sekarang 
ini HAM sudah menjadi suatu tuntutan agar semua pihak menghormatinya.   

Pada sub unit  ini Anda akan diajak untuk mempelajari rasional pendidikan HAM itu perlu 
diberikan di sekolah. Sebagai guru tidak hanya mampu menghormati hak asasi peserta didik, tetapi 
juga sekaligus mampu memberikan keteladanan dan mengajarkan HAM kepadanya.Untuk itu, 
rasional dan tujuan pendidikan HAM perlu Anda pahami agar dapat memperoleh gambaran yang 
menyeluruh ke arah mana pendidikan HAM itu dipelajari peserta didik di sekolah.  

Rasional Pendidikan Hak Asasi Manusia  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini sangat pesat. Perkembangan 
tersebut banyak membawa manfaat bagi masyarakat. Melalui teknologi informasi dan komunikasi, 
masyarakat dapat mengakses berbagai macam informasi. Media cetak dan elektronik berkembang 
sedemikian rupa sehingga berbagai kejadian di penjuru dunia dapat diketahui dengan cepat. Arus 
informasi yang sangat deras itu membuat perubahan yang sangat besar dalam masyarakat.  

Sebagian besar anggota masyarakat semakin menyadari akan hak-haknya. Untuk 
memperoleh haknya tersebut orang menuntut setiap keinginan untuk dipenuhi. Nilai-nilai lama 
ditinggalkan karena dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sedangkan nilai-
nilai baru seperti keadilan, kebebasan, demokrasi belum dipahami dengan baik dan benar. 
Akibatnya masyarakat mengalami kebingungan nilai dalam menentukan kehidupannya. Dengan 
alasan kebebasan dan demokrasi, orang memperjuangkan aspirasinya dilakukan dengan melanggar 
hak orang lain. Tidak sedikit yang dibarengi dengan tindak kekerasan berupa merusak fasilitas 
umum, dan mengganggu ketertiban umum. Tata tertib dan cara menyalurkan aspirasi menyalahi 
peraturan hukum yang telah disepakati bersama. Kecenderungannya, cara melakukan kebebasan 
dan demokrasi mengarah pada tindakan melanggar hukum dan hak orang lain.  

Kebebasan dan demokrasi telah berubah menjadi anarkhi.  Memudarnya nilai-nilai dalam 
kehidupan masyarakat sebagai akibat dari kurangnya pemahaman terhadap hak asasi Manusia 
(HAM), menimbulkan pemahaman tentang HAM secara sempit dan dangkal.  Sebagian anggota 
masyarakat memahami HAM secara sempit yaitu diidentikkan dengan kebebasan. Sekarang ini, 
demi kebebasan orang merasa dapat berbuat apa saja tanpa memperhatikan kepentingan orang 
lain. Akibatnya, nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat mulai ditinggalkan karena dipandang akan  
menghambat kebebasannya. Toleransi, kegotongroyongan, kepedulian sosial, solidaritas sosial 
sudah dianggap sebagai sesuatu yang tidak relevan bagi kebebasan. Misalnya, seseorang tanpa 
merasa bersalah dan malu, bahkan merasa benar menyerobot antrian, melanggar lalu lintas, 
membuang sampah sembarangan, dan tidak santun di jalan. Melalui tayangan televisi Anda dapat 
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menyaksikan wajah seorang koruptor yang diadili dan sebelum masuk mobil masih bisa 
melambaikan tangan seraya tersenyum tampak masih merasa terhormat. Padahal jelas-jelas 
mereka melakukan pelanggaran hukum.  

Berbagai tindak kekerasan  sekarang ini dijadikan sebagai  alternatif untuk melampiaskan  
aspirasi yang tidak terakomodasikan dengan baik. Komunikasi publik yang macet menimbulkan 
keputusasaan sehingga akal sehat dan pemecahan secara rasional menjadi hilang dan tidak 
dipergunakan lagi. Kekerasan dianggap menjadi salah satu model penyelesaian masalah yang 
efektif mengingat penyelesaian secara rasional tidak dapat berjalan. Penyelesaian masalah secara 
rasional dapat dilakukan apabila tingkat pendidikan sudah tinggi. Masyarakat yang terdidik tersebut 
akan semakin menyadari hak-haknya sebagai warga negara.  

Demonstrasi sebagai bentuk saluran  aspirasi masyarakat sesungguhnya merupakan aplikasi 
HAM. Pelaksanaannya yang tanpa memperhatikan nilai-nilai religius, sopan santun, kepatutan, 
keadilan, hukum dan lain sebagainya, akan mengubah demonstrasi menjadi pelanggaran HAM. 
Misalnya, demonstrasi yang tidak tertib sangat mengganggu tertib lalu lintas dan pemakai jalan. 
Pemblokiran dan pemaksaan kepada orang lain untuk ikut demonstrasi dan dilanjutkan merusak 
fasilitas publik merupakan bentuk pelanggaran HAM. Mereka sebagai pelaku demonstrasi tersebut 
tidak menyadari  dan memahami bahwa yang ia lakukan berdampak luas pada masyarakat umum.  

Aksi teror, baik secara kekerasan fisik maupun mental psikologis dalam bentuk ancaman bom 
membuat masyarakat menjadi tidak tenang dan terganggu. Kehidupan masyarakat yang tidak 
tenang mengakibatkan sistem sosial dalam masyarakat terganggu. Kecemasan yang ditimbulkan 
dari aksi teror membuat tatanan kejiwaan masyarakat menjadi goncang. Akibatnya  ketakutan akan 
menghantui masyarakat.  

Orang menjadi tidak tenang lagi dalam bekerja. Apalagi didukung dengan teknologi infoRmasi 
dan komunikasi, aksi teror begitu mudah dilakukan. Melalui telepon atau sms (short massage 
system) seseorang dapat mengirimkan berita tentang adanya bom yang akan meledak. Di samping 
itu, suatu benda yang dikemas dalam bentuk  tertentu, menyerupai bentuk bom dan ditaruh  di 
suatu tempat dapat dijadikan alat untuk menakuti masyarakat. Aksi teror  ini juga merupakan 
fenomena yang menunjukkan bahwa hak-hak orang lain atau masyarakat banyak dilanggar.  

Masa depan bangsa sangat bergantung pada pendidikan yang diberikan pada generasi muda. 
Pendidikan dipandang  semakin penting dan menjadi kebutuhan mendesak mengingat tuntutan 
agar HAM dikedepankan dalam menyelesaikan masalah bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Pendidikan HAM yang diberikan sejak dini di sekolah dapat memberikan  dasar-dasar pemahaman  
dan sikap yang sesuai dengan HAM.  

Gerakan HAM di berbagai negara, baik Eropa, Amerika, Asia, Afrika, dan Australia 
memberikan tekanan kepada masyarakat di negara berkembang, termasuk Indonesia agar lebih 
memperhatikan HAM.  Bantuan negara  donor baik melalui lembaga keuangan maupun perbankan 
internasional seperti  World Bank, Asian Development Bank (ADB), International Moneytery Fund 
(IMF), Consultative Group for Indonesian (CGI)  selalu dikaitkan dengan HAM.  Bahkan issu HAM 
menjadi faktor penekan dan penentu dalam pemberian dana bantuan (pinjaman). Gerakan sadar 
lingkungan hidup sehat melalui Green Peace yang selalu berkampanye untuk menentang segala 
bentuk perusakan  dan pencemaran lingkungan yang mengancam tata lingkungan yang menjadi 
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penyangga kehidupan. Gerakan ini menentang penggunaan nuklir yang mengancam hak hidup 
setiap manusia. Berbagai gerakan tersebut dapat diketahui dengan mudah dan dijadikan inspirasi 
bagi gerakan HAM di Indonesia.   

Pertumbuhan gerakan HAM di Indonesia sangat pesat. Berbagai lembaga yang 
memperjuangkan HAM tersebut dapat dilihat  dari adanya lembaga-lembaga  Non Gouverment 
Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).  Berbagai LSM  muncul dengan 
berbagai bidang kegiatan, misalnya menangani pendidikan anak jalanan, kekerasan anak dalam 
rumah tangga atau sekolah, tindak  kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, 
demokratisasi, dan bantuan hokum. Banyak LSM yang memang berbuat banyak dalam 
memperjuangkan HAM untuk memajukan nilai kemanusiaan, tetapi tidak sedikit pula yang 
melakukan tanpa memperhatikan kepentingan nasional. Berbagai tekanan baik dari dalam maupun 
luar negeri membuat pemerintah merespon tuntutan terhadap HAM ini. Melalui peraturan 
perundang-undangan dan lembaga tentang HAM banyak yang sudah dibentuk. UUD 1945 
diamandemen dengan memasukkan bagian HAM ke dalam pasal 28 ayat A-J, Ketetapan MPR 
Nomor XVII tentang HAM, dan UU Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, kesemuanya 
menunjukkan bahwa negara sudah memiliki perhatian dan komitmen yang tinggi terhadap 
persoalan HAM. Komisi Nasional (Komnas) HAM dan  Pengadilan HAM juga dibentuk sebagai 
respon untuk menangani pelanggaran HAM.    

Meskipun perhatian negara sangat  besar dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM 
dengan berbagai perangkatnya  sebagaimana tersebut di atas, tetapi berbagai kecenderungan 
pelanggaran HAM justru semakin meningkat. Ini artinya penanganan persoalan HAM tidak dapat 
dilakukan dengan perangkat hukum saja tetapi harus ditangani secara menyeluruh. Pendidikan 
HAM dipandang semakin penting dan urgen dalam meningkatkan kesadaran  masyarakat tentang 
HAM. Keberhasilan pendidikan HAM di sekolah akan menentukan kesadaran peserta didik yang 
akan menjadi warga negara dan penyelenggara negara kelak dikemudian hari.   

Tujuan Pendidikan Hak Asasi Manusia  

Kesadaran akan hak-haknya sebagai  warga negara tidak tumbuh dengan sendirinya. 
Kesadaran itu akan meningkatkan  kepekaan terhadap nasib diri sendiri dan bangsanya. 
Pertumbuhan dan perkembangan kesadaran terhadap hak asasi melalui proses yang panjang. 
Pergulatan untuk menumbuhkan kesadaran akan hak asasi itu tidak jarang dilakukan dengan 
berbagai pengorbanan, baik secara fisik, mental, bahkan dengan kekerasan. Berdasarkan  Universal 
Declaration of Human Right tahun 1948, dikatakan bahwa pengembangan dan pembinaan hak asasi 
manusia ditempuh dengan jalan pendidikan dan  pengajaran. Melalui pendidikan dan pengajaran 
kemampuan peserta didik dalam memahami dan menghayati hak asasi manusia dapat 
dikembangkan.  

Tujuan pendidikan HAM di sekolah, khususnya SD, diarahkan untuk mencapai tujuan 
pendidikan nasional dan tujuan negara. Di dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang  didirikan oleh para pendiri negara bertujuan:  

1. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,  
2. memajukan kesejahteraan umum,  
3. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan  
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4. ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi. 

Seluruh warga negara Indonesia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia berhak 
memperoleh perlindungan dari negara. Kewajiban negara adalah melindungi seluruh kepentingan 
rakyat.  

Di samping setiap warga negara Indonesia memiliki hak, di sisi lain   warga negara 
berkewajiban loyal pada negara. Perlindungan terhadap segenap bangsa ini menjadi prasyarat 
untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum. Menurut Anda, apakah tujuan negara 
melindungi segenap bangsa sudah dilakukan oleh negara kita? Masih dapat Anda saksikan melalui 
media cetak dan elektornik, warga negara Indonesia yang menjadi pahlawan devisa (Tenaga Kerja 
Indonesia/Tenaga Kerja Wanita) banyak yang terancam hukuman penjara bahkan hukuman mati, 
tetapi negara tidak secara cepat memberikan respon perlindungan melalui advokasi dan pembelaan 
kepada mereka. Anda juga dapat melihat sebagian wilayah negara Indonesia (Ligitan dan Simpadan) 
tidak lagi menjadi wilayah integral Indonesia karena kita kalah dalam perundingan internasional di 
Mahkamah Internasional,  Den Hag Belanda. Sementara itu wilayah negara Indonesia yang sangat 
luas sering dimasuki kapal asing yang mengambil kekayaan alam tanpa izin tetapi kita tidak mampu 
menanggulanginya? Perlindungan negara kepada seluruh warga negara dapat dilakukan manakala 
negara ini   memiliki warga negara dan pemimpin negara yang  berkualitas tinggi. Kita juga merasa 
prihatin mengetahui bahwa human development index (HDI) bangsa Indonesia masih rendah 
dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya.   

Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang terlindungi hak-haknya.  

Untuk memenuhi hak itu negara memberikan layanan yang memenuhi hajat hidup orang 
banyak. Kesejahteraan sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani secara 
wajar dan berkesinambungan. Fasilitas dan layanan publik yang meningkatkan kesejahteraan 
umum sangat didambakan masyarakat. Kebutuhan dasar manusia Indonesia sekarang ini sulit 
dipenuhi secara layak dan wajar. Kebutuhan dasar tersebut misalnya kebutuhan sandang, pangan, 
dan papan (pakaian, makanan dan perumahan) yang layak dan sehat menjadi impian sebagian 
besar masyarakat Indonesia. Apalagi kebutuhan dasar lain  seperti kesehatan dan pendidikan yang 
berkualitas jauh dari harapan rakyat.  Nah, sekarang coba lakukan inventarisasi kebutuhan dasar 
manusia yang belum dapat dipenuhi secara layak di lingkungan sekitar Anda!  

 Tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan  tidak akan dapat dicapai manakala 
kehidupan bangsa Indonesia tidak cerdas. Bangsa yang cerdas akan dapat hidup mandiri dan tidak 
bergantung pada bangsa lain. Berbagai persoalan yang dihadapi dapat diselesaikan secara  cerdas 
pula. Bangsa yang cerdas dapat hidup berdampingan secara damai melalui upaya menjaga 
ketertiban dunia. Tujuan negara tersebut dapat diujudkan melalui peningkatan kesadaran seluruh 
bangsa dengan suatu sistem pendidikan yang baik. Fenomena  yang tampak sebagian besar anak 
usia sekolah di Indonesia belum terlayani dengan baik. Akses pendidikan yang baik sebagai human 
investment (investasi sumber daya manusia) di masa depan belum dinikmati oleh seluruh anak 
Indonesia. Masih banyak anak usia sekolah yang belum beruntung mengikuti pendidikan yang baik, 
apalagi memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas tinggi. Anak jalanan seperti gelandangan, 
pengemis, pengamen, serta pengasong sama sekali belum tersentuh layanan pendidikan yang baik. 
Masa depan bangsa di tangan mereka seakan-akan suram dan dalam jangka panjang negara 
Indonesia masih sulit bersaing dengan bangsa lain di Asia Tenggara, apalagi di dunia.  
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Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 dikatakan bahwa pendidikan nasional 
bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Penanaman nilai-nilai HAM 
pada anak diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa. Semakin tinggi tingkat pemahaman anak SD tentang HAM, diharapkan semakin tinggi pula 
tingkat pemahaman terhadap ajaran agamanya. Anak sudah mulai belajar menghargai keyakinan 
dan kepercayaan orang lain yang berbeda. Toleransi terhadap kepercayaan yang berbeda itu 
menumbuhkan  saling pengertian antarsesama umat beragama, sehingga kelak ia dapat hidup 
berdampingan secara damai dengan orang lain yang berbeda agama. Bukankah HAM itu sebagai 
anugerah Tuhan? Konflik antarumat beragama di berbagai daerah di Indonesia akhir-akhir ini boleh 
jadi karena pemahaman tentang nilai-nilai HAM belum mantap. Misalnya saling menyerang tempat 
ibadah orang lain yang berbeda  agama. Pemahaman yang sempit terhadap ajaran agama membuat 
orang yang berbeda agama dianggap sebagai musuh yang berbahaya sehingga harus dilawan. 
Proses penyadaran bahwa sebagai bangsa mampu hidup berdampingan secara damai dapat 
dilakukan melalui pendidikan HAM yang diberikan sedini mungkin kepada anak, termasuk di 
dalamnya pada anak SD.  

Demikian pula pemahaman dan penghayatan HAM dapat meningkatkan akhlak anak. 
Dikatakan demikian karena akhlak itu bukan semata pengetahuan tentang moral saja, tetapi lebih 
dari itu merupakan keseluruhan kepribadian anak yang ditunjukkan dalam perilaku, sikap, dan 
pengetahuan tentang kebaikan berdasarkan nilai-nilai  dan norma yang dijunjung  tinggi oleh 
masyarakat, kebudayaan, serta ajaran agama. Dikatakan mulia karena akhlak yang demikian itu 
menjadikan anak memiliki kemuliaan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai manusia. 

Pendidikan bertujuan agar anak itu dapat tumbuh dan berkembang secara sehat.  

Dikatakan sehat manakala pertumbuhan itu berlangsung wajar baik sehat secara fisik, sosial, 
emosi, kognitif, moral, dan keagamaannya. Secara singkat pendidikan itu bertujuan agar peserta 
didik sehat jasmani dan rohani,  individu dan sosial, serta spiritualitasnya. Kebutuhan fisik 
jasmaniah  anak agar berkembang perlu diberikan layanan secara proporsional sesuai dengan 
usianya. Makanan dan minuman sehat diberikan bukan dalam dimensi fisik saja,  tetapi juga perlu 
ditanamkan bahwa makanan sehat itu patut disyukuri sebagai rahmat dan anugerah Tuhan Yang 
Maha Esa. Semua kebutuhan hidup harus dipenuhi agar hidup sehat itu selalu disyukuri dan anak 
kelak dapat mensyukuri nikmat anugerah Tuhan.  

Dikatakan berilmu karena pendidikan nasional itu diarahkan agar  peserta didik dapat melek 
atau tidak buta ilmu pengetahuan. Dilihat dari kuantitas yang mengikuti dan menyelesaikan jenjang 
pendidikan  tertentu di Indonesia sudah semakin meningkat, bahkan bangsa kita pernah mengklaim 
telah berhasil memberantas buta huruf anak-anak Indonesia serta wajib belajar pendidikan dasar 
telah berhasil.  

Namun kenyataannya, masih banyak yang  belum memiliki kesadaran tentang hak dan 
kewajibannya sebagai pribadi, warga negara, dan umat beragama. Apalagi bila dilihat dari 
penguasaan ipteks, masih banyak lulusan lembaga pendidikan kita mengalami buta ipteks. 
Mengapa demikian? Coba lakukan analisis faktor-faktor apa yang menyebabkan dan bagaimana 
alternatif penyelesaiannya. Produktivitas lulusan tidak sebanding dengan produktivitas ilmu yang 
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dihasilkan Sebagian besar masyarakat masih menghargai gelar akademik dibandingkan dengan 
produktivitas dan kinerja. Misalnya, banyak warga masyarakat lebih tertarik untuk sekolah singkat, 
kalau perlu hanya beberapa  hari saja kemudian mendapat ijazah daripada belajar menguasai ipteks 
dengan membutuhkan waktu yang lama. Studi  instant dan segera mendapat sertifikat dianggap 
telah menjadi orang terdidik. Padahal fenomena yang terjadi justru sebaliknya, banyak warga  
masyarakat yang sudah menyelesaikan studinya tetapi tidak memiliki kompetensi sesuai ijazahnya. 
Untuk mengatasi persoalan tersebut maka satu-satunya  jalan harus dengan meningkatkan kualitas 
pendidikan secara adil dan merata di seluruh wilayah tanah air. Ilmu pengetahuan yang dipelajari 
anak diharapkan dapat semakin meningkatkan derajat dan kualitas kehidupannya kelak.   

Pendidikan yang dijalani anak diharapkan dapat meningkatkan kecakapan hidupnya. 
Kecakapan itu bukan hanya memberikan kemampuan pada peserta didik untuk mampu 
mengerjakan suatu pekerjaan tertentu saja, melainkan meliputi keseluruhan kecakapan hidup (life 
skill) peserta didik. Kecakapan hidup yangdimaksudkan meliputi kecakapan berpikir kreatif,   
personal,   sosial,   akademik, dan kecakapan vocational (Ibrahim Bafadal, 2003).   

Kreativitas peserta didik dapat ditumbuhkembangkan dengan memberikan layanan 
pendidikan yang memungkinkan anak dapat belajar dengan bebas. Dikatakan bebas karena peserta 
didik  dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya,  suasana belajar menarik dan 
menyenangkan serta bebas dari tekanan rasa takut, kecemasan, dan kejenuhan. Peserta didik 
dibiasakan untuk siap   menyelesaikan problem yang dihadapi dengan caranya sendiri. 
Dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, anak-anak  Indonesia lebih kuat menghapal 
tetapi tidak memiliki cukup kreativitas dalam memecahkan masalah.   

Anak perlu dididik kemandirian agar kelak setelah dewasa anak mampu berpikir dan 
memutuskan sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Salah satu ciri orang dewasa adalah 
kemandirian. Sikap ini  tidak datang begitu saja tetapi terus dikembangkan pada peserta didik.  

Rasa tanggungjawab sebagai produk pendidikan merupakan bentuk dari kemampuan peserta 
didik dalam ikut menanggung kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tanggung jawab itu 
ditujukan baik pada diri sendiri maupun lingkungannya.  

Pengenalan, pemahaman, dan penghayatan terhadap hak asasi manusia melalui pendidikan 
perlu dilakukan secara terpadu. Penyampaiannya disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan 
perkembangan peserta didik. Usia anak SD adalah suatu masa ketika anak sedang mengalami 
pertumbuhan berpikir secara operasional konkrit. Untuk membantu memudahkan pemahaman, 
pembelajaran  di SD perlu memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkrit.  

Tujuan pendidikan di SD adalah memberikan kompetensi agar kemampuan   anak  dapat 
berkembang secara menyeluruh dan dapat melanjutkan belajar pada jenjang pendidikan di atasnya. 
Kegagalan pencapaian tujuan pendidikan di SD akan berdampak pada kegagalan pencapaian tujuan 
pendidikan nasional secara keseluruhan. Sangat sulit berharap bangsa Indonesia mampu bersaing 
di dalam pergaulan internasional manakala pendidikan dasar (SD) mengalami kegagalan.   

Apalagi berharap mereka nanti akan menjadi warga masyarakat yang baik, dapat hidup 
berdampingan secara damai dan memiliki kesadaran akan nasib diri sendiri dan bangsanya. 
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Kemampuan anak sekarang ini akan menjadi  bekal sebagai anggota masyarakat kelak setelah 
dewasa.  

Pendidikan HAM di SD disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak.  

Misalnya, pembelajaran dilaksanakan dalam suasana yang bebas, menyenangkan, aktif, 
kreatif, dan menarik. Coba Anda amati, bagaimana reaksi anak ketika pelajaran sudah usai dan 
diakhiri? Apakah mereka  akan bersorak dan sibuk bergegas ingin segera pulang dan keluar kelas? 
Jika demikian, maka   dapat dilakukan evaluasi diri bahwa pembelajaran yang baru saja diikuti anak 
tidak menarik dan menyenangkan.  

Pembelajaran yang diterima anak di kelas sepertinya menjadi beban anak dan bukan sebagai 
suatu kebutuhan yang menarik dan menyenangkan. Pernahkah Anda menjumpai anak disuruh 
pulang ke rumah karena pelajaran sudah lama usai, tetapi anak tidak mau? Mereka tidak mau 
karena belajar di sekolah diterima secara menyenangkan bagaikan sekolahku adalah istanaku. 
Pembelajaran di SD tidak akan memberikan kebermaknaan pada anak untuk menghormati HAM.  
Tujuannya untuk mengenalkan nilai-nilai hak asasi manusia kepada siswa. Di samping itu, 
pendidikan HAM memberikan kemampuan untuk menghayati dan menghargai  hak dan kewajiban 
yang kelak akan berguna bagi anak di masa mendatang. Pembelajaran yang diterima anak  sudah 
dijiwai dengan nilai-nilai penghormatan pada HAM akan memberikan pengalaman langsung pada 
anak. Mereka akan merasakan sendiri penghormatan HAM sehingga lebih menghayatinya. 
Bagaimana mereka akan menghormati HAM kelak jika mereka tidak pernah mengalami dan 
memperoleh perlakuan yang sesuai dengan nilai-nilai HAM?  
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BAB III 

LANDASAN HAK ASASI MANUSIA 

 

Pada unit ini Anda dapat mengetahui bahwa HAM itu memiliki landasan tertentu. Segala 
sesuatu yang menyangkut keseluruhan hidup manusia didasari oleh sistem nilai yang dianut. 
Demikian pula HAM, didalamnya terdapat  sistem nilai yang dianut oleh suatu bangsa dan 
masyarakat. Nilai yang dimaksud bersifat fundamental dan dijunjung tinggi serta dijadikan 
pedoman oleh masyarakat dalam mengatur hak-haknya sebagai manusia.  Dari sistem nilai itu 
kemudian melahirkan pemikiran yang dijadikan landasan filosofis ideologis, yuridis konstitusional, 
moral, sosio-kultural, dan  religius. Pada akhirnya, orang sering mengaitkan HAM dengan 
kebebasan dan demokrasi. HAM memang tidak dapat dilepaskan dari kebebasan dan demokrasi. 
Namun demikian, kaitannya tidak dapat dilepaskan dari landasan-landasan tersebut secara 
komprehensif.   

Setelah mempelajari unit 2 ini, Anda diharapkan mampu:   

a. menjelaskan sistem nilai di dalam HAM,  
b. menjelaskan landasan filosofis-ideologis HAM,  
c. menjelaskan landasan yuridis HAM,  
d. menjelaskan landasan moral HAM,  
e. menjelaskan landasan sosio-kultural HAM, dan  
f. menjelaskan landasan religius HAM.  

A. Landasan Filosofis, Ideologis, dan Yuridis Konstitusional 

Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap manusia sebagai 
anugerah Tuhan dan oleh sebab  itu bersifat universal. Setiap manusia dilahirkan di dunia memiliki 
hak tersebut. Hak tersebut melekat pada diri manusia tidak memandang warna kulit, bahasa, 
agama, kepercayaan, etnik, dan lain sebagainya. Adanya hak tersebut menjadikan manusia memiliki 
harkat dan martabat serta derajat yang tinggi sehingga berbeda dengan makhluk lainnya.  

Sekalipun HAM itu bersifat universal, tetapi pemahaman setiap orang tentang HAM tersebut 
berbeda-beda. Cara pandang tersebut dipengaruhi oleh sistem filsafat, ideologi, dan yuridis 
konstitusional yang berlaku di dalam suatu negara. Pada sub unit ini Anda akan dapat mempelajari 
sistem nilai yang melandasi HAM, landasan filosofis, ideologis, dan yuridis konstitusional. Setelah 
mempelajari sub unit ini kompetensi yang diharapkan ialah  Anda dapat menjelaskan landasan HAM 
dengan tepat. 

B. Sistem Nilai yang Melandasi HAM  

Sistem adalah keseluruhan  dari unsur atau bagian yang berhubungan secara fungsional 
dalam rangka mencapai tujuan  tertentu. Misalnya, jam tangan. Bagian-bagian dari jam itu berupa 
jarum, per atau spiral, sekrup, gir atau gerigi, tali, baterai, angka, dan lain-lain yang kesemuanya 
saling berhubungan secara fungsional dengan tujuan untuk mengetahui ukuran waktu. Segala 
sesuatu di semesta alam itu sesungguhnya merupakan suatu system.  
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C. Sistem nilai yang melandasi HAM ditentukan oleh pandangan hidup bangsa.  

Bagi bangsa Indonesia, pandangan atau filsafat hidup bangsa yang telah disepakati adalah 
Pancasila. Sistem nilai yang melandasi HAM berdasarkan pandangan hidup bangsa adalah sistem 
nilai universal dan lokal. Sistem nilai universal yang melandasi HAM adalah sebagai berikut: (a) nilai 
religius atau ketuhanan, (b) nilai kemanusiaan, (c) nilai persatuan, (d) nilai kerakyatan, dan (e) nilai 
keadilan.  

D. Setiap bangsa di dunia memiliki kepercayaan terhadap adanya Tuhan.  

Kepercayaan tersebut telah ada sepanjang masa, seusia keberadaan manusia  di muka bumi. 
Kepercayaan tersebut semakin kuat  ketika rasio memberikan pembenaran tentang bukti-bukti 
adanya Tuhan. Bukti-bukti adanya Tuhan yang dikumpulkan rasio manusia adalah sebagai berikut.  

1. Bukti teologis yaitu sebagian besar manusia di muka bumi ini percaya adanya suatu 
kekuatan adikodrati yang menguasasi kehidupan manusia. Kekuatan adikodrati tersebut di 
dalam ajaran agama yang dianut seseorang disebut dengan Tuhan.  

2. Bukti teleologis, yaitu bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta itu ada arah dan 
tujuan. Misalnya, rumah dibuat tujuannya untuk tempat tinggal yang aman dan nyaman 
bagi penghuninya. Tujuan akhir segala sesuatu adalah kembali kepada Tuhan.  

3. Bukti ontologis, yaitu bukti tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta itu pasti ada 
yang mengadakan. Sesuatu yang ada tersebut apabila membutuhkan yang lain tentu 
bersifat relatif, dan  tidak sempurna artinya cara beradanya membutuhkan yang lain dan 
tanpa yang lain, ia tidak akan ada. Rasio manusia pada akhirnya akan sampai pada “sesuatu 
yang ada” yang bersifat mutlak atau absolut, maha sempurna sehingga tidak membutuhkan 
yang lain, dan itu adalah Tuhan, Yang Maha Sempurna.  

4. Bukti kosmologis yaitu bukti tentang keteraturan alam semesta. Semua yang ada di alam 
semesta itu bergerak secara teratur, misalnya matahari terbit dari timur setiap hari dan 
bergerak sesuai dengan aturannya. Rasio manusia tentu akan menanyakan siapa yang 
menggerakkan dan mengatur semesta alam itu? Jawabannya adalah Tuhan yang Maha 
Pengatur.  

5. Bukti kausalitas yaitu bukti adanya hukum sebab akibat di alam semesta akan 
mengantarkan rasio pada penyebab pertama yang tidak disebabkan. Aristoteles menyebut 
penyebab pertama yang tidak disebabkan adalah causa prima.  

6. Bukti psikologis yaitu sebagian besar manusia memiliki ketakutan untuk mati. Rasa takut 
tersebut mendorong jiwa manusia untuk mencari ketenangan di dalam menghadapi 
kematian. Ketenangan diperoleh setelah manusia hidup sesuai dengan ajaran Tuhan.  

7. Bukti moral yaitu manusia merasa diperlakukan secara tidak adil. Keadilan yang diperoleh di 
dunia ini  tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Oleh karena itu 

Bahkan, ciri khas tersebut menjadi karakteristik kepribadian bangsa Indonesia. Sistem nilai 
lokal tersebut adalah sebagai berikut.  

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana  dijelaskan sebelumnya, Anda dapat mengetahui 
bahwa setiap manusia percaya adanya Tuhan. Namun demikian, hanya bangsa Indonesia 
yang memiliki pandangan hidup dan secara tegas menyatakan percaya kepada Tuhan Yang 
Maha Esa. Cara menjalankan ajaran Tuhan Yang Maha Esa tersebut dilakukan dengan cara 
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berkeadilan dan berperadaban (Pembukaan UUD 1945). Jadi, perbuatan menjalankan 
ajaran agama sesuai dengan keyakinan itu menunjukkan peradaban dan keadilan manusia 
yang bersifat religius.  

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia 
adalah berkeadilan  dan berperadaban. HAM itu merupakan salah satu perwujudan nilai 
kemanusiaan, tetapi harus meningkatkan keadilan dan peradaban manusia.   

3. Persatuan Indonesia. Nilai persatuan yang ada pada setiap bangsa disesuaikan dengan nilai-
nilai ke-Indonesiaan. Nilai persatuan yang dimaksud adalah kondisi dinamis untuk menyatu 
secara terus-menerus dari bangsa Indonesia yang sangat beranekaragam (heterogen).  

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat  kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan 
perwakilan. Di dalam menyelesaikan masalah bersama, diutamakan musyawarah dengan 
melibatkan seluruh komponen ikut  berpartisipasi menyelesaikan masalah tersebut. 
Keputusan harus disetujui oleh rakyat. Pengambilan keputusan untuk menyelesaikan 
masalah bersama tersebut harus dibimbing hikmat kebijaksanaan. Proses musyawarah 
diatur dengan aturan secara rasional berdasarkan pengetahuan dan kebenaran dengan 
tujuan untuk kebaikan bersama.  

5. Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Seluruh bangsa Indonesia sebagai warga 
negara harus memperoleh keadilan di dalam kehidupan bersama. Keadilan bukan hanya 
keadilan politik saja tetapi kehidupan sosial masyarakat seluruhnya. Berdasarkan uraian 
tersebut di atas, bangsa Indonesia memiliki sistem nilai yang lengkap dan komprehensif. 
Sistem nilai tersebut merupakan pilihan nilai yang terbaik yang menjamin kesatuan, 
kesejahteraan, dan kejayaan bangsa Indonesia di masa sekarang dan mendatang. Sistem 
nilai tersebut dijadikan landasan pemahaman dan pengembangan HAM.  

E. Landasan Filosofis   

Setiap orang atau masyarakat  tentu memiliki masalah. Ada masalah yang bersifat sederhana 
dan praktis sehari-hari, ada pula masalah yang bersifat fundamental filsafati. Bahkan, orang itu 
hidup di lautan masalah tetapi hanya sedikit saja yang menyadari adanya masalah.  Penyelesaian 
masalah tersebut  sesuai dengan kemampuan dan perkembangan peradaban manusia. Pada 
mulanya manusia menyelesaikan masalahnya melalui kepercayaan. Penyelesaian semacam ini 
disebut penyelesaian mitologis. Manusia  percaya terhadap kekuatan adikodrati yang menguasai 
kehidupan semesta alam.   

Seiring dengan perkembangan zaman, penyelesaian masalah secara mitologis itu dipandang 
tidak memuaskan manusia. Kemudian, manusia mencari penyelesaian dengan kemampuan sendiri 
yaitu berpikir.  Manusia memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya karena dibekali 
dengan kemampuan berpikir.  

Hampir setiap hari manusia menggunakan kemampuan berpikirnya itu. Kemampuan berpikir 
menjadi ciri  khas manusia. Tidak semua kemampuan berpikir berisifat kefilsafatan.  Suatu 
pemikiran dikatakan bersifat kefilsafatan manakala memiliki ciri-ciri tertentu. Pertama, berpikir 
kefilsafatan bersifat objektif, artinya memiliki objek tertentu, baik objek materi maupun objek 
formal. Secara material, objek filsafat adalah  segala  sesuatu yang ada. Pengertian “ada” meliputi 
ada alam kenyataan, ada dalam  pikiran, dan ada dalam kemungkinan.  Kedua, berpikir kefilsafatan 
bersifat radikal.  Radix artinya akar. Berpikir radikal berarti berpikir sampai ke akar-akarnya sampai 
ditemukan hakikatnya. Dengan kata lain berpikir kefilsafatan itu bersifat mendalam, sedalam-
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dalamnya sampai pada hakikatnya. Misalnya hakikat air adalah H2O. Hakikat manusia adalah 
kemanusiaan.  

Ketiga, berpikir kefilsafatan mempunyai ciri berpikir bebas. Artinya, berpikir kefilsafatan itu 
bebas dari prasangka. Prasangka yang dimaksud adalah anggapan-anggapan yang membuat 
pemikiran itu menjadi bias dan mengaburkan kebenaran. Prasangka tersebut dapat berupa 
prasangka etnik, agama, politik, masyarakat, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya.  

Keempat, berpikir kefilsafatan bersifat komprehensif. Dalam memikirkan objeknya, filsafat 
selalu melihat dari semua segi, dan tidak bersifat parsial. Objek filsafat dikaji secara menyeluruh. 
Kalau berpikir ilmiah, dibatasi pada satu segi tertentu saja, maka filsafat memikirkan objeknya dari 
berbagai segi secara menyeluruh. 

Berpikir kefilsafatan bersifat spekulatif artinya mampu melampaui batas-batas pengalaman 
yang sudah ada. Ketika orang memikirkan bahwa bumi itu sebagai pusat semesta alam, maka 
Kopernikus menunjukkan bahwa bukan bumi tapi mataharilah yang menjadi pusatnya.  Secara 
etimologis, filsafat berasal dari kata Yunani, philo artinya cinta, to love sahabat, dan  sophia artinya 
kebijaksanaan,  wisdom (pengetahuan dan kebenaran).  

Filsafat adalah usaha manusia secara sungguh-sungguh untuk mencintai kebijaksanaan yang 
diperoleh melalui pengetahuan dan kebenaran. Sebagai contoh, kearifan yang dimiliki tukang becak 
di suatu daerah tentang arti kehidupan. Tukang becak tersebut mempunyai dua anak yang harus 
dibiayai sampai menyelesaikan studi di perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Sebagai tukang 
becak, penghasilan tiap hari sangat kecil. Meskipun penghasilannya kecil,  tukang becak tersebut 
mempunyai pandangan bahwa untuk membiayai studi anaknya harus dengan uang hasil jerih 
payahnya sendiri dan bersih dari “kotoran” yang dilarang oleh agama dan hukum.  

Bagi bangsa Indonesia, pilihan terbaik pada sistem filsafat hidup sebagaimana terdapat di 
dalam Pembukaan UUD 1945 itu merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, yang 
memberikan asas moral dan budaya politik, sebagai asas normatif pengembangan dan pengamalan 
ipteks (Noorsyam, 1999) termasuk HAM. Asas normatif filosofis ini menjiwai dan melandasi UUD 
negara, sekaligus sebagai norma dasar dan  tertinggi di dalam negara. Pancasila sebagai norma 
dasar negara atau pokok kaidah negara yang fundamental oleh MPR tidak diamandemen (diubah).  

Sekalipun kewenangan untuk melakukan  perubahan, MPR tidak berkehendak mengubahnya 
bersama bentuk negara, dan sistem pemerintahan presidensiil. Perubahan atas norma dasar 
tersebut  akan mengimplikasikan pada perubahan fundamental dalam sistem kehidupan berbangsa 
dan bernegara.  HAM dikembangkan berdasarkan sistem filsafat hidup dan norma dasar Pancasila. 
Pemahaman atas HAM harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan norma dasar tersebut. 
Pemahaman dan pengembangan HAM harus dijiwai dengan sistem filsafat hidup atau norma dasar 
agar tidak lepas dari pijakan kehidupan real bangsa Indonesia yang theistik religius.  

Ketika seseorang menghadapi problem fundamental filsafati yang menyangkut kehidupan 
maka ia akan bertanya tentang kehidupan tersebut. Misalnya untuk apa harta yang kita miliki ini? 
Pendidikan apa yang terbaik untuk anak-anak kita? Berdasarkan uraian di atas, coba  kemukakan 
filsafat hidup Anda dan identifikasikan kearifan yang Anda miliki. Mengapa demikian? Landasan 
Ideologis Istilah ideologi digunakan pertama kali oleh Destutt de Tracy di dalam buku Elements 
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d`ideologie.  Ia menjelaskan ideologi sebagai ilmu tentang ide. Ideologi sebagai sistem ide 
menunjuk pada paham konservatisme, environmentalisme, sosialisme, dan kadang-kadang 
digunakan untuk menyebut kepentingan kelas-kelas dalam masyarakat, sebagaimana digunakan  
Karl Marx untuk menyebut kesadaran untuk memperjuangkan  kepentingan   (Thomas Mautner, 
1997).  

Ideologi adalah ajaran tentang cita-cita berdasarkan sistem nilai yang diyakini kebenarannya. 
Sistem nilai tersebut dikembangkan oleh filsafat.  Melalui pemikiran filsafat, sistem nilai tersebut 
merupakan hasil perenungan secara mendalam tentang hakikat terdasar dari segala sesuatu. Untuk 
melaksanakan hasil pemikiran filsafat tersebut dibutuhkan ideologi. Ideologi  merupakan petunjuk 
untuk melaksanakan filsafat.  Secara harfiah, ideologi berarti  system of ideas yang 
mensistematisasikan seluruh pemikiran tentang kehidupan dan melengkapinya dengan sarana serta 
strategi dan kebijakan untuk menyesuaikan realitas kehidupan dengan nilai-nilai filsafat (Oetojo 
Usman dan Alfian, 1992).   

Ideologi dikembangkan dari sistem filsafat. Ideologi  kapitalisme dikembangkan dari sistem  
filsafat liberalisme-individualisme. Ideologi komunisme dikembangkan dari sistem filsafat 
materialisme. Menurut ideologi liberalisme-individualisme, manusia itu bagaikan atom yang berdiri 
lepas dan bebas dari pengaruh atom lainnya. Individu tersebut  berinteraksi dan membuat 
perjanjian  (contract social) untuk membentuk masyarakat.  Pembentukan masyarakat itu 
didasarkan pada kepentingan bersama. Masyarakat dibentuk bukan untuk mengganggu hak 
individu tetapi untuk melindunginya.  

Berbeda halnya dengan liberalisme-individualisme, ideologi komunisme didasarkan pada 
filsafat materialisme. Pada hakikatnya segala sesuatu yang ada itu dapat dikembalikan pada prinsip-
prinsip materialistik. Manusia semata-mata sebagai makhluk materi tidak memiliki kebebasan. 
Individu hidup di dalam kelompok sehingga keberadaan individu ditentukan oleh kelompok. Hak 
individu tidak diakui, tetapi yang diakui hanya hak kelompok. Ideologi komunisme ini banyak dianut 
oleh Rusia, Eropa Timur, dan negara di  bawah pengaruh Tiongkok (RRC). Tidak ada kebebasan 
individu tetapi  ada kebebasan kelompok. Artinya keberadaan individu ditentukan oleh kelompok.  

Bangsa Indonesia tidak memihak pada  salah satu atau kedua ideologi kapitalisme dan 
komunisme. Bangsa Indonesia memiliki ideologi yang disepakati bersama. Ideologi tersebut dapat 
dilihat pada pembukaan UUD 1945. Terbentuknya ideologi tersebut dipengaruhi  oleh faktor  
internal dan  eksternal. Faktor internal perkembangan bangsa Indonesia berupa alam lingkungan 
hidup yang menjadi wahana kehidupan bangsa Indonesia Di samping itu faktor internal juga 
dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM dibentuk melalui pendidikan. 
Faktor eksternal berupa pergaulan antarbangsa yang membawa pengaruh perubahan pemikiran, 
sikap dan perilaku. Interaksi bangsa Indonesia dengan lingkungan alam dan sosial masyarakat  
internasional membawa pengaruh pada pembentukan ideologi nasional.   

Bagi bangsa Indonesia, sistem nilai dan  ide yang terdapat di dalam ideologi oleh para pendiri 
negara dirumuskan dan disahkan secara konstitusional dan institusional formal (hukum dasar 
tertulis) dan kelembagaan (negara Proklamasi).  
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Secara intrinsik dan formal, ideologi Pancasila sebagaimana terdapat di dalam Pembukaan 
UUD 1945 merupakan ideologi nasional mempunyai kekuatan imperatif untuk ditaati dan dijadikan 
pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.   

Pemahaman dan pelaksanaan HAM dijiwai dengan sistem idea yang memandang manusia 
dalam kedudukan harkat dan martabat serta derajatnya yang tinggi. HAM tidak lagi diterjemahkan 
sebagai kebebasan individu ataupun kebebasan kolektif tetapi kebebasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, Tuhan, masyarakat dan negara.  

F. Landasan Yuridis Konstitusional  

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didirikan oleh para pendiri negara,  the faounding 
fathers sudah dilengkapi dengan hukum dasar. Hukum dasar yang dimaksud adalah norma dasar 
yang dijadikan landasan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum dasar itu ada 
yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Hukum dasar tertulis  adalah norma-norma dasar 
yang tertulis, tegas, eksplisit, dan mempunyai kekuatan imperatif (memaksa) pada penyelenggara 
negara dan warga negara untuk melaksanakan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Hukum dasar tidak tertulis adalah semua aturan dasar yang tidak tertulis tetapi dijadikan dasar 
untuk mengatur penyelenggaran negara. Misalnya, kebiasaan presiden menyampaikan pidato pada  
tanggal 16 Agustus, sehari menjelang peringatan proklamasi kemerdekaan.  

Norma dasar yang dijadikan hukum dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan 
bernegara oleh pendiri negara secara eksplisit dijelaskan di dalam Pembukaan UUD 1945. Begitu 
fundamental norma dasar tersebut sehingga UUD 1945 mempunyai kedudukan yang sangat tinggi 
sebagai sumber hukum. Ketentuan HAM sudah diletakkan secara normatif di dalam Pembukaan 
UUD 1945, dan secara rinci dijabarkan di dalam pasal 28 A sampai dengan J.   

Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea. Alinea pertama, memuat pernyataan bangsa 
Indonesia tentang kemerdekaan sebagai hak asasi bangsa-bangsa di dunia. Penjajahan merupakan 
tindakan yang melanggar dan melampaui batas kemanusiaan sehingga melanggar HAM dan harus 
dihapuskan. Alinea kedua, memuat perjuangan pergerakan kemerdekaan  bangsa Indonesia dalam 
memperoleh kemerdekaan (hak asasi setiap bangsa). Perjuangan pergerakan kemerdekaan 
tersebut merupakan usaha bangsa yang harus dilakukan. Artinya hak  untuk merdeka tidak akan 
diberikan pihak (bangsa) lain tanpa diperjuangkan bersama-sama. Alinea ketiga, memuat 
pernyataan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu diperoleh melalui: (a) usaha perjuangan 
kemerdekaan bangsa Indonesia, (b) perjuangan tersebut diridloi Tuhan Yang Maha Esa, (c) 
kemerdekaan yang dicapai dengan keinginan luhur sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, 
dan maju. Alinea keempat, memuat pernyataan bahwa negara Indonesia merdeka yang didirikan 
mempunyai tujuan (a) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia, (b) 
memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, (d) ikut serta dalam 
menjaga perdamaian dunia yang abadi berdasarkan keadilan.  

Mengingat muatan norma dan nilai yuridis yang dikandung di dalam pembukaan UUD 1945 
tersebut maka  (a) pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai fundamental sebagai asas 
kerohanian negara, (b) pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, (c) 
pembukaan UUD 1945 mengandung cita-cita nasional, khususnya cita-cita hukum demi tegaknya 
hukum dan keadilan di dalam negara dan pemerintahan, (d) pembukaan UUD 1945 menetapkan 



www.pakode.wordpress.com 

 Bahan Ajar Pend. HAM PGSD 2012|24 
 

kewajiban negara untuk melindungi dan mengayomi  serta mensejahterakan seluruh bangsa 
(welfare nation state), (e) pembukaan UUD 1945 menetapkan asas fundamental dan sistem 
kenegaraan atas dasar “kedaulatan rakyat berdasar kepada Pancasila sehingga disebut sebagai 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Noorsyam, 1999). Atas dasar pertimbangan tersebut maka 
pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun juga, sebab perubahan  akan 
mengakibatkan perubahan negara Proklamasi.  

Pembukaan UUD 1945 sudah meletakkan dasar-dasar HAM secara fundamental, 
komprehensif dan utuh. Bila  dipahami secara mendalam, dasar-dasar HAM tersebut memiliki 
landasan religius, filosofis, ideologis, yuridis, etik dan moral normatif. Untuk menjabarkannya perlu  
pemahaman terhadap pasal 28 A-J. Implementasinya dilaksanakan melalui UU nomor 39 tahun 
1999 tentang HAM.  

Sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia sebenarnya telah meletakkan dasar-dasar HAM di 
dalam konstitusi.  Namun, ketentuan itu belum bersifat transparan dan detail. Ketika UUD 1945 
ditetapkan sebagai konstitusi negara RI, sebenarnya telah memuat dasar-dasar HAM  di dalam 
pembukaan dan pasal 27, 28, 29, 31, 33, dan pasal 34. Ketika UUDS diberlakukan tahun 1949 
sampai dengan 1950, sebenarnya juga sudah memuat dasar-dasar HAM yang lebih lengkap. Namun 
setelah konstituante hasil pemilu 1955 dibubarkan, Indonesia kembali pada UUD 1945.  

Perjalanan waktu yang cukup lama, banyak pihak menghendaki agar UUD 1945 itu dilengkapi 
dan diamandemen  serta disempurnakan.  Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2004,  UUD 1945 
telah mengalami amandemen empat kali. Setelah UUD 1945 mengalami amandemen, maka 
ketentuan HAM itu makin jelas dan konkrit. Di dalam pasal 27, 28 ayat A sampai dengan J, 29, 30, 
31, 32, 33. Adapun isi masing-masing pasal tersebut adalah sebagai berikut.  

Pasal 27 

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.  

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan.  

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara  

Pasal 28 

Kemerdekaan berserikat dan  berkumpul,  mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan 
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.  

Pasal 28A 

Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.   

Pasal 28B 

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 
perkawinan yang sah.  

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak 
atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  
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Pasal 28C 

(1) Setiap orang berhak mengembangkan  diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, 
berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan 
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 
kesejahteraan umat manusia.  

(2) Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara 
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.  

Pasal 28D 

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan,  jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.  

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan 
layak dalam hubungan kerja.  

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan  
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan  

Pasal 28E 

(1)  Setiap  orang  berhak   memeluk  agama  dan beribadat menurut agamanya, memilih 
pendidikan dan pengajaran, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 
meninggalkannya serta berhak kembali.  

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran 
dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.  

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

Pasal 28F 

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis 
saluran yang tersedia. 

Pasal 28G 

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan  diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, 
dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 
perlindungan dari ancaman  ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 
merupakan hak asasi. 

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari  penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan 
derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.  

Pasal 28H 

(1) Setiap  orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan.  
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(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh 
kesempatan dan manfaat  yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.  

(3) Setiap orang berhak atas jaminan  sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya 
secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.  

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh 
diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.  

Pasal 28I 

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,  hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak 
beragama, hak untuk tidak  diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan 
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak 
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.  

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun 
dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.  

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat  tradisional dihormati selaras dengan 
perkembangan zaman dan peradaban.  

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah 
tanggung jawab negara terutama pemerintah.  

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara 
hukum yang demokrtais, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan 
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.  

Pasal 28J 

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata 
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain an 
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai 
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.  

Pasal 29 

(1) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.  

Pasal 30 

(1)  Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan 
keamanan Negara.  

Pasal 31 

(1)  Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.  

Pasal 32 
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(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan 
menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai 
budayanya. (catatan penulis, ayat ini berarti: masyarakat berhak atas kebebasan 
memelihara dan mengembangkan kebudayaannya untuk memajukan peradaban dan 
kebudayaan dan nasional).  

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional 
(catatan penulis, ayat ini berarti: masyarakat berhak atas kebebasan untuk 
mengembangkan bahasa daerah    sebagai kekayaan budaya nasional).  

Pasal 33 

(1) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

(2) Perekonomian nasional diselenggarakan  berdasar atas demokrasi ekonomi dengan 
prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional.  

Pasal 34 

(1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. 
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan 

masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.  
 
Berbagai aturan pasal-pasal UUD 1945 yang berkaitan dengan HAM tersebut kemudian 

dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Berbagai undang-undang telah disusun 
untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Secara hirarkhis, peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia itu  dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut.   

 

 
Dari skema di atas dapat diketahui bahwa semua peraturan hukum di bawahya harus 

bersumber atau sekurang-kurangnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum di 
atasnya. UUD 1945 sebagai hukum yang tertinggi menjadi sumber hukum yang ada di bawah. 
Kekuatannya bersifat imperatif karena memaksa penyelenggara negara dan warga negara untuk 
menaatinya. Semua produk hukum di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. 
Oleh sebab itu UUD 1945 sering disebut sebagai hukum positip karena berlaku dalam ruang dan 
waktu tertentu yaitu di Indonesia.  
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Aturan yang ada di dalam UUD 1945 dalam bentuk pasal dan ayat masih bersifat umum. 
Untuk melaksanakan diperlukan peraturan hukum dalam bentuk undang-undang (UU). 
Pelaksanaan UU diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden 
(Perpres) dan peraturan daerah (Perda).   Ketentuan peraturan perundangan lain  tentang HAM 
sebagai implementasi dari UUD 1945 adalah sebagai berikut.  

1. Ketetapan MPR Nomor XVII tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia. 
2. Undang-Undang RI Nomor 7 tahun  1984 tentang Pengesahan Konvensi  mengenai 

pengahapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.  
3. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.  
4. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.  
5. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun  1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang 

Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau 
Merendahkan Kemanusiaan.  

6. Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan 
Pendapat di Muka Umum .  

7. Undang-Undang RI Nomor  39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
8. Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.  
9. Undang-Undang RI Nomor 19 tahun  1999 tentang Penghapusan Kerja Paksa sebagai 

dasar ratifikasi Konvensi ILO 105 tahun 1957   
10. Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 1999 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan 

Jabatan sebagai dasar  ratifikasi Konvensi ILO nomor 111 tahun 1958.  
11. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum untuk 

Diperbolehkan Bekerja sebagai Dasar untuk Ratifikasi Konvensi ILO nomor 138 tahun 
1973.  

12. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelarang dan Tindakan Segera 
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak sebagai Dasar Ratifikasi 
Konvensi ILO 182 tahun 1999.  

13. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 rentang Perlindungan Anak.  
14. Undang-Undang RI Nomor 23  Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga.  
15. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan 

Rekonsiliasi.  
 

Di samping ketentuan Undang-Undang seperti tersebut di atas, pemerintah telah 
mengeluarkan berbagai peraturan dalam bentuk Keputusan Presiden maupun Instruksi 
Presiden. Berbagai aturan tersebut adalah sebagai berikut.  

1. Keputusan Presiden RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.  

2. Keputusan Presiden RI Nomor 36  tahun 1990 tentang Pengesahan Hak-Hak Anak. 
3. Keputusan Presiden RI Nomor 50  tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia.  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 129  tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan 

terhadap Perempuan.  
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5. Instruksi Presiden RI Nomor  26 tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah 
Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan  dan Penyelenggaraan Kebijakan 
Perencanaan Program ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.  

6. Keputusan Presiden RI Nomor 83 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak 
untuk Berorganisasi  sebagai Dasar untuk meratifikasi  Konvensi ILO nomor 87 tahun 
1948.  

7. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2002 tentang Lembaga  Pelayanan 
Penempatan Tenaga Kerja  sebagai dasar Ratifikasi Konvensi ILO nomor 88 tahun 1948.  

8. Perangkat peraturan hukum sebagai landasan yuridis konstitusional itu sudah lengkap 
dan menyeluruh, dimulai dari UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang dan 
peraturan pemerintah,  tetapi implementasinya membutuhkan keseriusan berbagai 
pihak. Terutama para pendidik atau guru perlu mendidik para siswa agar memahami 
dan melaksanakan nilai-nilai HAM itu dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk melatih penguasaan materi yang telah Anda pelajari, silakan Anda jawab soal-soal 
latihan di bawah ini dengan benar dan tepat!  

1. Tunjukkan bahwa nilai-nilai di dalam Pancasila itu bersifat universal dan sekaligus lokal!  
2. Setiap negara mempunyai sistem ideologi yang melandasi HAM. Jelaskan Pancasila 

sebagai landasan ideologis HAM!    
3. Mengapa HAM memerlukan landasan yuridis konstitusional?  
4. Jelaskan sistem hukum nasional bersifat hirarkhis?  
5. Jelaskan bahwa HAM memiliki landasan yang komprehensif dan utuh? 
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BAB IV 

LANDASAN MORAL, SOSIO-KULTURAL DAN RELIGIUS HAM 

 

Pada  subunit 1 sebelumnya, telah dijelaskan landasan filosofis, ideologis, dan yuridis 
konstitusional HAM. Pada subunit 2 ini Anda akan dapat mempelajari kelanjutan landasan HAM, 
terutama landasan moral, sosio-kultural, dan religius.  

Setiap masyarakat memiliki sistem moral yang dijadikan landasan setiap pemikiran, sikap, 
dan perilakunya, termasuk HAM. Demikian pula sistem sosial budaya yang dimiliki dan 
dikembangkan secara turun temurun oleh masyarakat juga menjadi landasan HAM. Paling 
fundamental adalah  landasan religius di dalam memahami dan melaksanakan HAM. Kesemua 
landasan tersebut baik landasan filosofis, ideologis, yuridis konstitusional, moral, sosio-kultural dan 
religius, akan memberikan landasan yang komprehensif sehingga pemahaman dan pelaksanaan 
HAM memiliki landasan yang kokoh dan kuat. Pemahaman semacam ini tidak akan mudah 
digoncang oleh gelombang perubahan zaman, bahkan tudingan dari bangsa lain bahwa Indonesia 
belum melaksanakan HAM secara serius.  

Landasan Moral  

Ajaran tentang perilaku baik menurut  aturan yang berlaku dalam masyarakat disebut moral. 
Setiap masyarakat memiliki ajaran moral sendiri yang dibentuk dan dikembangkan oleh 
masyarakat. Moralitas itu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ajaran moral suatu masyarakat berbeda dengan 
masyarakat lainnya. Kata moral berasal dari bahasa latin, mores yang berarti kebiasaan yang  
berlaku dalam masyarakat. Moral adalah suatu aturan baik dan buruk suatu perbuatan berdasarkan 
kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu moral masyarakat mengalami 
perubahan seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.  

Kebiasaan dalam masyarakat berhubungan dengan norma kesusilaan, kesopanan, dan 
kepatutan atau kepantasan  perbuatan seseorang. Orang memiliki perbuatan yang baik apabila 
dilakukan sesuai dengan norma-norma tersebut. Setiap masyarakat tentu memiliki dan 
mengembangkan norma-norma yang dijunjung tinggi seluruh anggota masyarakat tersebut. Orang 
bebas bergaul dengan siapa saja yang disukainya, tetapi pergaulan bebas sehingga sepasang laki-
laki dan perempuan hidup serumah tanpa ada ikatan perkawinan akan dikatakan melanggar norma 
kesusilaan.    

Seorang perempuan yang memakai pakaian yang sangat minim ketika menemui tamu laki-
laki, maka ia dikatakan berpakaian tidak sopan dalam menerima tamu. Demikian pula ketika ada 
seorang laik-laki berkunjung ke rumah perempuan yang bukan istrinya tanpa ditemani orang lain 
maka perbuatannya dapat dikatakan tidak patut dilakukan.   

 Norma-norma yang dikembangkan di dalam masyarakat didasarkan pada adat istiadat, 
kepercayaan dan agama. Misalnya, seorang adik akan menikah lebih dulu daripada kakak 
perempuannya maka perbuatannya dikatakan melanggar adat dan dipercaya nanti kakak 
perempuan tidak akan menikah selamanya. Masyarakat Jawa kemudian mengembangkan adat agar 
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adik tersebut melakukan upacara “langkahan” atau melangkahi yaitu izin menikah lebih dulu 
dengan memberikan sesuatu yang paling disukai kakaknya. Selanjutnya adik tadi menikah secara 
agama dan ada upacara adat dengan saling melempar daun  sirih, pengantin perempuan 
membasuh kaki pengantin laki-laki, jual dawet, dan lain sebagainya.  

 Seiring dengan perubahan ilmu pengetahun dan teknologi sehingga arus informasi dan 
telekomunikasi sangat  cepat maka banyak perubahan dalam masyarakat. Pada masyarakat 
perkotaan, norma-norma moral semakin longgar sehingga suatu perbuatan seseorang dianggap 
sudah tidak lagi melanggar aturan atau norma masyarakat. Berbeda dengan masyarakat perkotaan, 
pada masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi norma moral maka perbuatan yang 
berlaku di kota akan dikatakan tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan norma yang berlaku 
di dalam masyarakat pedesaan tersebut.  

 HAM juga dilandasi dengan sistem moral yang berlaku dalam masyarakat.  

Pelanggaran HAM yang dilakukan seseorang atau kelompok akan mempunyai sanksi moral. 
Pelanggar HAM tersebut akan merasa bersalah dan berdosa sehingga dapat saja ia akan 
memperoleh sanksi moral. Sanksi moral diberikan oleh agama dengan perasaan berdosa, dan 
diberikan oleh masyarakat dengan dikucilkan oleh masyarakat.  

 Landasan Sosio-kultural  

 Kehidupan sosial dan kultural masyarakat dibangun dan dikembangkan secara 
berkesinambungan. Masyarakat secara turun-temurun mewariskan dan mengembangkan sistem 
pranata, norma, dan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Keseluruhan kehidupan 
masyarakat itu diwujudkan dalam kebudayaan.  

Landasan sosio-kultural. Masyarakat pedesaan misalnya, menjunjung tinggi nilai-nilai 
kemasyarakatan dalam bentuk pranata sosial, kesusilaan, sopan santun, hubungan kekerabatan 
dan lain sebagainya. Di dalam masyarakat pedesaan ini suasana kehidupan masyarakat ditandai 
dengan paguyuban. Artinya hubungan antara individu yang satu dengan lainnya bersifat saling 
kenal mengenal, akrab, toleransi, gotong- royong, dan penuh kepedulian dengan  lainnya. Interaksi 
sosial sangat intensif dalam bentuk tatap muka yang penuh keakraban.  

 Berbeda halnya dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat kota memiliki karakteristik 
interaksi sosial yang bersifat patembayan, sedangkan di dalam masyarakat pedesaan bersifat 
paguyuban. Artinya, hubungan antarindividu dilihat dari kepentingan masing-masing sehingga 
bersifat lebih individual. Norma-norma yang dikembangkan berdasarkan hubungan saling 
menguntungkan secara fisik finansial. Interaksi sosial dapat digantikan melalui hubungan tidak 
langsung dengan teknologi sehingga tidak saling kenal mengenal. Misalnya, ketika ada masalah 
bersama maka penyelesaiannya diukur dari partisipasi kontribusi yang diberikan individu. 
Kegotongroyongan sudah digantikan dengan kontribusi uang sehingga tatap muka antarindividu 
sudah digantikan dengan substitusi lainnya.    

 Pemahaman tentang hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh sistem sosial budaya yang 
berlaku dalam masyarakat.  Pada masyarakat pedesaan, HAM itu dipahami sebatas tidak melanggar 
bahkan harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku  dalam masyarakat dan kebudayaan. Untuk 
mewujudkan HAM perlu memperhatikan: (1) sistem sosial yang berlaku; (2) sistem nilai dan norma 
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dalam masyarakat dan kebudayaan; (3) sikap sosial dan budaya individu; (4) sistem kepercayaan 
yang dijunjung tinggi masyarakat dan kebudayaan; (5) pranata-pranata sosial; (6) adat istiadat 
suatu masyarakat.   

 HAM semata-mata tidak hanya didasarkan atas hukum dan undang-undang saja tanpa 
memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat. Interpretasi hakim yang hanya mengutamakan 
hukum dan undang-undang tanpa memperhatikan dinamika dan kemajuan masyarakat yang 
semakin kritis, membuat putusan hukum yang diambil hakim seringkali melanggar rasa keadilan 
masyarakat. Perlakuan diskriminatif akan menimbulkan perasaan yang menyakitkan di kalangan 
masyarakat.  

Landasan  Religius  

Masyarakat itu tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Menurut Van Peursen (1981) masyarakat tumbuh melalui tiga tahap: mitis, ontologis, 
dan  fungsional. Pada awalnya, masyarakat tumbuh dalam tahap mitis. Pada tahap mitis ini, 
dikembangkan penyelesaian masalah dengan menggunakan sistem kepercayaan,  magi, dan mitos. 
Semua persoalan kehidupan diselesaikan dengan pengetahuan tersebut. Namun demikian, 
penyelesaian berdasarkan mitologi ini tidak memuaskan manusia.  Ketidakpuasan itu kemudian 
membuat manusia mencari penyelesaian dengan cara lainnya, yaitu berpikir rasional.   

Berbekal kemampuan rasional, orang berusaha memecahkan masalah itu. Melalui rasio, 
manusia mengambil jarak terhadap segala sesuatu yang dipikirkan. Pemikiran rasional itu bersifat 
reflektif filosofis sehingga melahirkan pemikiran ontologis. Pada tahap ontologis ini lahir 
pengetahuan filsafat. Perkembangan masyarakat dan kehidupan yang sangat pesat membuat 
pemikiran filsafat itu kurang memuaskan manusia. Manusia kemudian mengembangkan pemikiran 
rasional yang terukur  melalui tahap tertentu. Pemikiran rasional yang dikembangkan melalui 
tahapan tertentu itu  melahirkan pemikiran ilmiah. Tahapan itu adalah: (1) pemikiran rasional itu 
bersifat objektif empiris, artinya objek itu dipikirkan sejauh dapat dialami oleh manusia. (2) 
menggunakan metode ilmiah tertentu, (3) memiliki sistem ilmiah, (4) kebenarannya bersifat 
hipotetik, artinya kebenaran itu diukur dari bukti-bukti empiris yang mendukungnya.   

 Metode ilmiah yang dikembangkan  dalam ilmu pengetahuan mengikuti langkah-langkah 
sebagai berikut: (1) ada gejala tertentu yang selalu berulangkali terjadi, (2) di dalam gejala itu 
terdapat permasalahan yang harus diatasi, (3) masalah itu kemudian dicarikan penyelesaian teoritik 
di dalam kepustakaan yang ada, (4) penyusunan hipotetik yang harus dicarikan bukti-bukti yang 
ada, (5) pengumpulan data, (6) analisis data, (7) hasil analisis data itu kemudian dipakai untuk 
menguji hipotesis, (8) hasil uji hipotesis itu dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan umum.  

Kajian ilmiah sekarang ini lebih banyak digunakan orang untuk menyelesaikan masalah yang 
dihadapinya. Kecenderungan penyelesaian masalah  secara ilmiah itu membuat penyelesaian 
masalah dengan cara lainnya lebih banyak diabaikan.  

 Pada akhirnya, penyelesaian secara ilmiah dengan ipteks itu juga tidak dapat menyelesaikan 
segalanya. Bahkan, kehidupan manusia menjadi semakin jauh dari kehidupan spiritual. Kehidupan 
semacam itu lepas dari aspek-aspek spiritual sehingga menjadi “kering” dan rindu pada aspek-
aspek kerohanian yang dulu pernah dialaminya. Kehidupan spiritual; religius itu kemudian dijadikan 
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landasan untuk mengembangkan HAM. Sebagai anugerah Tuhan, hak dasar manusia yang dibawa 
sejak lahir itu dijalankan sesuai dengan nilai-nilai religius. Artinya HAM itu semakin meningkatkan 
keimanan dan mendekatkan diri pada Tuhan. Harkat dan martabat manusia terletak pada 
kedekatannya  dengan Tuhan. Implementasi HAM yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan 
akan semakin membuat manusia kehilangan jati diri sebagai manusia. Kebebasan dan HAM yang 
mengingkari adanya nilai-nilai religius itu mengakibatkan manusia kebingungan dalam kehidupan. 
Sebab kehidupan manusia itu terbatas, di seberang batas itu hanya dapat dipahami melalui 
keimanan dan kepercayaan.   

 Bangsa Indonesia secara filosofis, sosiologis, maupun religius mempercayai adanya Tuhan 
Yang Maha Esa. Pada masa pra sejarah, kepercayaan tersebut masih berupa animisme dan 
dinamisme. Kepercayaan animisme merupakan kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan 
adikodrati yang ada pada binatang dan makhluk lainnya. Di samping itu, masyarakat juga masih 
mempercayai adanya kekuatan adikodrati pada roh leluhur yang masih menentukan kehidupannya. 
Pada masa ini berkembang pula kepercayaan mitis dan magis di kalangan masyarakat. Konsep 
ketuhanan pada masa mitologis pra sejarah tersebut belum jelas, karena hanya menyebutnya 
sebagai suatu kekuatan  adikodrati yang mempengaruhi dan menentukan kehidupan manusia. 
Misalnya, sebagian masyarakat pedesaan, apalagi di pedalaman, masih percaya dan melakukan 
upacara  adat memberikan sesaji pada roh leluhur agar terbebas dari segala bencana. Upacara 
memberikan sesaji yang dilabuh di tengah lautan agar selamat dan banyak mendapat ikan dari laut.  

 Kepercayaan adanya Tuhan baru memiliki konsep yang jelas ketika datang agama-agama 
besar di Indonesia. Konsep Tuhan tersebut dipahami sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat 
percaya (iman) dan sekaligus menaati aturan-aturan yang dibawa di dalam ajaran agama tersebut. 
Namun tidak serta merta kepercayaan dan perilaku terhadap nilai-nilai adikodrati yang lama tetapi 
masih sesuai dengan agama, ditinggalkan sama sekali. Bahkan, kepercayaan lama tersebut 
terintegrasi di dalam ajaran agama yang dianutnya. Kesemuanya membentuk adat istiadat dan 
budaya religius dalam masyarakat.   

 Pemahaman tentang HAM juga sangat dipengaruhi oleh sistem nilai religius.  

HAM yang bertentangan dan tidak sesuai  dengan ajaran agama yang dianut akan dipandang 
merendahkan derajat dan martabat manusia di hadapan Tuhan, semesta alam, dan sesama 
manusia.   

Hubungan antara HAM, Kebebasan dan Demokrasi  

 Banyak orang memahami HAM secara sempit sebagai kebebasan dan demokrasi. Kebebasan 
dan demokrasi hanya sebagian dari perwujudan HAM. Semakin orang menghormati HAM maka ia 
akan menghargai kebebasan orang lain sebab dalam melaksanakan kebebasannya, seseorang akan 
berhadapan dengan kebebasan orang lain. Untuk mengatur interaksi orang yang satu dengan orang  
lainnya, setiap orang harus menghormati kebebasan orang lain. Aturan untuk saling menghormati 
kebebasan setiap individu diperlukan peraturan yang disepakati bersama. Masalah-masalah yang 
dihadapi dalam interaksi bersama harus diselesaikan dengan prinsip-prinsip yang  disepakati 
bersama. Kesepakatan bersama tersebut diatur di dalam demokrasi.  



www.pakode.wordpress.com 

 Bahan Ajar Pend. HAM PGSD 2012|34 
 

Demokrasi dipahami dan dilaksanakan di berbagai negara  secara berbeda-beda. Di negara 
komunis, seperti Rusia dan RRC mengklaim negaranya sebagai negara demokratik. Di negara yang 
menamakan sebagai kampiun demokrasi, Amerika Serikat menganggap sistem demokrasi yang 
dijalankan sebagai model yang terbaik dan negara lain harus mencontohnya. Pada hal kedua negara 
tersebut memiliki landasan yang sangat berbeda. Meskipun berbagai negara mengklaim negaranya 
sebagai negara demokrasi, tetapi paling tidak, ada beberapa prinsip yang harus ada pada sistem 
demokrasi:   

1. Kedaulatan di tangan rakyat artinya rakyat berdaulat dalam mempengaruhi jalannya negara. 
Kedaulatan dijalankan rakyat ketika memilih pemimpin atau pemerintahan melalui pemilu 
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.  

2. Pemerintahan berdasarkan  persetujuan yang diperintah. Persetujuan tersebut diberikan pada 
saat pemilu. Disamping itu, persetujuan juga diberikan ketika semua kebijakan pemerintahan 
negara disetujui wakil-wakil rakyat di parlemen (DPR dan DPRD).  

3. Kekuasaan dipegang  mayoritas. Pemerintahan negara dilaksanakan oleh penguasa yang 
mendapat mandat sebagian besar rakyat lewat pemilu.  

4. Hak-hak kaum minoritas dilindungi oleh hukum. Sebagian masyarakat kecil di dalam suatu 
negara tidak boleh teraniaya tetapi justru dilindungi  

5. oleh hukum karena hukum berlaku  untuk semua orang secara adil dan merata. Misalnya hak 
etnik tertentu yang jumlahnya sedikit harus tetap dilindungi.  

6. Jaminan hak asasi manusia. Jaminan tersebut dilakukan secara hukum dan diimplementasikan 
dalam berbagai bidang kehidupan.  

7. Pemilihan yang bebas, jujur dan adil. Pergantian kekuasaan negara dilakukan melalui pemilu 
dan seluruh rakyat berpartisipasi dalam pemilu tersebut. Hasil pemilu memberikan legitimasi 
politik maupun hukum pada pemenang pemilu untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan 
negara. Pemilu tersebut dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang ditetapkan.  

8. Persamaan di depan hukum artinya tidak ada diskriminasi di dalam hukum. Proses hukum yang 
wajar artinya setiap orang yang berurusan dengan hukum harus diperlakukan secara wajar dan 
bebas dari tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan hukum.  

9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional. Pembatasan dilakukan agar kekuasaan 
pemerintahan negara tidak otoriter dan melanggar kepentingan rakyat banyak.  

10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Keanekaragaman masyarakat dalam melakukan 
kegiatan ekonomi dan politik dilindungi dan dijamin tidak dilanggar. Misalnya orang bebas 
berdagang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perdagangan itu dilakukan baik di pasar 
tradisional, pertokoan, mall, maupun di rumah.  Di bidang politik, orang bebas menyampaikan 
aspirasi politiknya melalui parpol, pemilu, dan mengkritisi pemerintahan.  

11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Perbedaan yang ada pada setiap 
anggota masyarakat dihormati dan dihargai. Untuk kepentingan bersama maka pemerintahan 
negara memberikan layanan publik yang bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak. Sekalipun 
berbeda-beda dalam berbagai aspek,  tetapi sebagai warga negara harus dapat hidup 
berdampingan secara damai dan bahkan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. 
Persoalan yang timbul dalam kehidupan bersama diselesaikan secara mufakat melalui 
musyawarah dan atau pemungutan suara.  

12.  Dari berbagai prinsip demokrasi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa hak asasi manusia 
sebagai asas yang sangat fundamental di dalam sistem demokrasi.  
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13. Masyarakat demokratis sangat menghormati  hak asasi manusia sebagai  pribadi.  
14. Kesadaran menghormati HAM itu dinyatakan dalam perilaku menaati hukum.  
15. Ketaatan hukum menunjukkan penghormatan kebebasan  individu sebagai warga negara.  
16. Demokrasi adalah suatu pandangan hidup yang mencakup bidang sosial, politik, budaya, dan 

ekonomi yang memandang bahwa keputusan diambil atas dasar kepentingan bersama, dari, 
oleh, dan untuk masyarakat. Sebagai pandangan hidup, demokrasi merupakan  kegiatan untuk 
meningkatkan kualitas kehidupan melalui kontrol terhadap tingkah laku individu dan 
kelompok. Secara politis, demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh 
rakyat, dan untuk rakyat.  

17. Ada dua elemen demokrasi yang ideal.  Pertama, demokrasi tidak ditentukan oleh jumlah dan 
bervariasinya minat sebagian masyarakat tetapi kepercayaan sebagian besar masyarakat 
mengakui minat bersama sebagai kontrol sosial. Kedua, demokrasi bukan hanya berarti 
interaksi sosial yang bebas, tetapi terjadinya perubahan kebiasaan sosial dalam masyarakat 
(Dewey dalam Fattah Hanurawan, 2006).  

Demokrasi tidak hanya memuat tentang kebebasan tetapi juga menghormati hukum 
dan HAM. Demokrasi tanpa hukum  dan HAM akan membuat demokrasi yang dikembangkan 
menjadi rapuh dan kebebasan mengarah kepada anarkhi.  

Misalnya, untuk menyalurkan aspirasi  sekelompok masyarakat buruh memperingati 
hari jadi buruh internasional tanggal 1 Mei 2007   berdemonstrasi dan menuntut pemerintah 
hari libur. Tuntutan tersebut tidak dikabulkan, sehingga mereka unjuk rasa secara bebas dan 
menghentikan setiap angkutan umum dan mengajak sopir bergabung dan menurunkan  semua 
penumpangnya. Jumlah mereka semakin banyak sambil sesekali berteriak menyerukan 
tuntutannya. Mereka bergerak dari satu ruas jalan ke ruas jalan lainnya dan memblokir  jalan 
raya sehingga macet total. Aturan hukum sudah tidak diindahkan lagi dan hak orang lain untuk 
menggunakan angkot umum dilanggarnya.   

 Sekolah sebagai agen pembaharuan dalam HAM memiliki peranan yang sangat 
penting dalam merasionalisasi dan mendistribusikan nilai-nilai HAM melalui pemikiran, 
observasi, pertimbangan dan pilihan individu. Sekolah merupakan tempat penyemaian ide-ide 
tentang hak asasi manusia (HAM). Pendidikan HAM bagi anak akan menjamin 
perkembangannya secara  optimal melalui partisipasi dalam kehidupan kelompok. Efek 
pendidikan HAM selalu memberikan perubahan kualitas anak sesuai dengan nilai yang berlaku 
dalam kelompok. Perubahan itu berlangsung terus menerus menuju perbaikan yang semakin 
menyempurnakan.  

 Latihan  

   Untuk mengetahui penguasaan Anda tentang materi yang telah dipelajari, silakan kerjakan 
tugas latihan di bawah ini dengan benar dan tepat!  

a. Jelaskan bahwa HAM itu memiliki sistem nilai yang melandasinya?  
b. Mengapa Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi negara tidak dapat diubah 

siapapun juga?  
c. Apakah yang dimaksud dengan HAM itu harus sesuai dengan landasan yuridis 

konstitusional?  
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d. Mengapa nilai-nilai  moral yang berlaku dalam masyarakat semakin longgar?  
e. Mengapa dalam masyarakat demokratis sangat menghormati HAM dan hukum?  
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BAB V 

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM 

 

Pemikiran HAM telah berkembang lama,  tetapi kesadaran akan HAM baru muncul pada abad 
modern. Pemikiran HAM tersebut sudah berkembang sejak abad kuno di Yunani kemudian 
menyebar ke  berbagai negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Pemikiran HAM di berbagai 
negara tersebut seiring dengan kesadaran nasional untuk merdeka atau  bebas dari pengaruh 
kolonialisme dan imperialisme. Indonesia sejak merdeka sudah mendeklarasikan HAM dan secara 
eksplisit dituangkan ke dalam pasal 28 A-J sejak reformasi 1998 melalui amandemen UUD 1945. 
Uraian pemikiran HAM ini ditutup dengan pemikiran HAM menurut perspektif ajaran Islam.  

A. Perkembangan Pemikiran HAM pada Abad Kuno sampai dengan Modern  

Kesadaran terhadap HAM tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran manusia. 
Kesadaran terhadap hak-haknya sebagai manusia dimulai ketika manusia berhubungan dengan 
manusia lainnya.  Masalah-masalah yang dihadapi mulanya bersifat sederhana dan belum kompleks  
sehingga tantangan dan jawabannya juga belum berkembang. Seiring dengan perkembangan 
kehidupan masyarakat dan kebudayaan, maka pemikiran manusia berkembang pula dengan 
kompleks.   

Pada unit ini Anda dapat mempelajari perkembangan pemikiran manusia tentang HAM 
tersebut. Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan  mampu:  

a. menjelaskan perkembangan pemikiran HAM abad kuno,  
b. menganalisis perkembangan  pemikiran HAM abad tengah,  
c. menganalisis sejarah pemikiran HAM abad modern,  
d. menganalisis ajaran HAM PBB, dan  
e. menganalisis ajaran HAM di Indonesia.  

 
B. Pemikiran HAM pada Abad Kuno  

Pemikiran tentang HAM pada abad kuno sebenarnya sudah ada, tetapi belum secara 
eksplisit. Pada waktu itu,  pemikiran rasional diarahkan pada penyelesaian masalah kehidupan yang 
dihadapi masyarakat. Salah satu aspek kehidupan   yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah 
masalah keadilan. Pemikiran manusia tentang keadilan lahir ketika ia memikirkan jati dirinya. 
Pemikiran semacam ini pada awal abad 5 Sebelum Masehi disebut sebagai pemikiran sofistik.  

Pemikiran sofistik lahir sebagai reaksi terhadap pemikiran yang bercorak alamiah. Artinya 
objek pemikiran manusia  adalah alam semesta di luar dirinya. Pemikiran semacam ini belum 
banyak memikirkan tentang manusia. Pemikir besar pada abad kuno dimulai ketika Socrates  (470-
399 S.M.) berbicara tentang hakikat manusia. Menurutnya hakikat manusia itu terletak pada 
kebaikannya. Ia mengajarkan tentang kebenaran dan kebaikan kepada generasi muda di Athena 
dengan maeuitika (kebidanan). Melalui metode ini Socrates ingin membantu membidani generasi 
muda lahir dari pengaruh buruk sehingga jiwanya menemukan “yang benar” dan “yang baik”. 
Pemikirannya sangat membahayakan kekuasaan sehingga ia dihukum mati dengan minum racun. 
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Nilai HAM di dalam pemikiran Sokrates tampak pada perjuangannya membantu setiap orang 
khususnya generasi muda dalam menemukan kebenaran dan kebaikan sampai ia dihukum mati 
oleh penguasa. Pemikiran Socrates ini dilanjutkan oleh muridnya bernama Plato (427-327 SM), 
meskipun dengan pemikiran sedikit  berbeda. 

Menurut Plato, masyarakat polis (masyarakat kota di Athena dulu) terstruktur: (a) lapisan 
paling rendah yaitu masyarakat tukang atau pekerja, (b) lapisan kedua yaitu masyarakat penjaga 
seperti tentara dan prajurit, (c) lapisan tertinggi yaitu para pemimpin, mereka ini adalah orang yang 
tahu tentang realitas kehidupan seperti para filsuf.  

Hak dan kewajiban setiap lapisan masyarakat ini berbeda sesuai dengan fungsinya. 
Pandangan Plato bercorak idealisme yaitu hakikat  kenyataan itu adalah ide atau roh. Golongan 
yang mampu melihat kenyataan yang bersifat idealistik itu adalah kaum filsuf.  

Pemikiran manusia tentang keadilan semakin jelas ketika Aristoteles  (384-322 SM) 
menyebut manusia sebagai  Zoon Politicon, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan sekaligus 
sebagai makhluk sosial. Hubungan individu dengan orang lain akan menimbulkan hak dan 
kewajiban. Problem hak dan kewajiban itu menumbuhkan pemikiran tentang keadilan. Suatu 
perbuatan dikatakan adil manakala seseorang memberikan sesuatu yang seharusnya menjadi  hak  
orang lain. Dengan kata lain adil itu merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bagi 
Aristoteles keadilan itu dibedakan menjadi tiga macam, yaitu keadilan komutatif, distributif, dan 
keadilan legal. Keadilan komutatif diberikan seseorang kepada orang lain, keadilan distributif 
adalah keadilan yang diberikan negara kepada rakyat, dan keadilan legal adalah keadilan yang 
diberikan hukum kepada seseorang.   

C. Pemikiran HAM pada Abad Pertengahan   

Pemikiran HAM abad pertengahan diwarnai dengan teologi. Seluruh kehidupan manusia, 
termasuk pemikiran semua diarahkan untuk mendukung teologi. Tidak ada kebebasan berpikir 
dalam mempelajari sesuatu di luar teologi. Termasuk di dalamnya ajaran HAM,  seluruhnya juga 
bercorak teologis. Bahkan, dapat dikatakan tidak ada HAM kecuali teologi. Abad pertengahan  
sering disebut abad kegelapan bagi masyarakat Barat di Eropa. Filsafat teologi diajarkan dan  
dikembangkan oleh pemuka agama baik di gereja (Patristik) maupun di sekolah (Skolastik).  

Pemikiran abad pertengahan mengalami puncaknya pada Thomas Aquinas (1225-1274). HAM  
dalam pemikrian Thomas Aquinas harus dipahami dalam kerangka berpikirnya tentang manusia. 
Pertama, manusia sebagai bagian alam yang tidak hanya berinteraksi dengan sesamanya tetapi juga 
selalu bergantung dan membutuhkan alam baik tumbuhan, hewan,  tanah, air, udara,  aneka 
mineral dan tambang, dan lain sebagainya. Kedua, manusia bertindak sesuai dengan inteligensinya 
karena ia sebagai makhluk berpikir. Ketiga, manusia mempunyai kedudukan yang sama dan 
sederajat sebagai makhluk ciptaan Tuhan (Ismatullah dan Gatara, 2007).  Menurut Thomas Aquinas, 
manusia memiliki hak asasi  semata-mata sebagai anugerah Tuhan bukan hasil pemikirannya. Hak 
asasi tersebut diabdikan kepada Tuhan sehingga ketika manusia berinteraksi dengan yang lain 
semata-mata sebagai pengabdian kepadaNya. Manusia dan segala sesuatu yang diciptakan adalah  
mengambil bagian (berpartisipasi)  dalam adanya Tuhan. Rasio memang mampu mengenal Tuhan 
melalui hasil ciptaan-ciptaan Tuhan. Manusia memiliki materi (jasmani) dan bentuk (rohani). Hak 
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asasi  tampak ketika manusia melakukan aktivitas-aktivitas yang melebihi aktivitas jasmani, yaitu 
berpikir dan berkehendak. 

Manusia memiliki kebebasan di bawah kebebasan Tuhan. Artinya, kebebasan itu tidak boleh 
melanggar aturan-aturan  yang ditetapkan oleh Tuhan. Pelanggaran atas aturan Tuhan itu dikenai 
sanksi hukuman oleh Tuhan melalui gereja. Kekuasaan gereja sangat kuat sehingga kebebasan 
manusia sebatas diperbolehkan gereja pada waktu itu.   

D. Pemikiran HAM pada Abad Modern  

Abad modern dimulai awal pada abad 11. Abad ini ditandai dengan beberapa hal. Pertama, 
terjadi perubahan besar pada paradigma berpikir manusia. Penyelesaian masalah kehidupan 
dengan pemikiran teologis sebagaimana pada abad tengah tidak memuaskan manusia. Manusia 
kemudian beralih pada kekuatan sendiri yaitu akal atau rasio. Gerakan untuk  kembali pada 
kekuatan berpikir sebagaimana pada kebudayaan Yunani disebut sebagai Renaissance. Kata 
Renaissance berarti kelahiran kembali (Hadiwijono, 1988). Gerakan ini mendambakan kelahiran 
kembali manusia yang bebas dengan seluruh kekuatan berpikirnya.  

Kedua, abad modern ditandai dengan  munculnya aliran humanisme yang mengajarkan 
kebebasan manusia  dengan kekuatan berpikirnya. Humanisme adalah gerakan intelektual dan 
budaya yang dihubungkan dengan kelahiran kembali pembelajaran klasik di dalam renaissance 
(Thomas Mautner, 1995).  

Ketiga, dalam bidang ilmu pengetahuan ditandai dengan penggunaan observasi dan 
eksperimentasi untuk penyelidikan ilmiah. Akibatnya muncul banyak temuan ilmiah dan spesialisasi 
ilmu pengetahuan. Perubahan pemikiran dari geosentrisme menjadi heliosentrisme dan akhirnya 
menjadi antroposentrisme. Artinya semula yang menjadi pusat semesta alam itu adalah bumi, 
berubah menjadi matahari yang menjadi pusat galaksi, dan akhirnya berubah kembali kepada 
manusia yang menjadi pusat semesta alam. Sebagai pusat semesta alam, maka segala sesuatu di 
semesta ini tidak ada artinya bila tidak dihubungkan dengan kepentingan manusia.  Misalnya 
Kopernikus menemukan bahwa yang menjadi pusat alam semesta itu adalah matahari sedangkan 
bumi berputar pada porosnya bersama bulan mengitari matahari. Temuan ini hanya dapat 
dilakukan melalui teleskop dan hasilnya bertentangan dengan dogma gereja sehingga ia dihukum 
mati. Pendekatan deduktif dalam berpikir kemudian ditinggalkan dan berubah menjadi pendekatan 
induktif. Berbagai temuan baru melahirkan cabang ilmu baru. Spesialisasi ilmu menjadi 
perkembangan lanjut dari temuan baru sehingga filsafat yang semula meninggalkan agama, pada 
gilirannya ditinggalkan oleh ilmu-ilmu baru tersebut.  

Keempat, dalam bidang sosial lahirlah paham yang lebih menekankan pada kemampuan 
individu sehingga disebut individualisme. Paham ini mengajarkan bahwa pada hakikatnya manusia 
itu sebagai individu memiliki hak dan kebebasan dalam segala bidang. Artinya semua hal 
diorientasikan kepada individu. Kelima, abad modern juga ditandai dengan adanya aufklarung yaitu 
pencerahan artinya pemikiran manusia mengalami puncaknya yang cerah ketika seluruh orientasi 
hidup itu diarahkan kepada manusia sebagai individu. Semboyannya adalah hendaknya Anda berani 
berpikir sendiri. Kemampuan berpikir sendiri itu kemudian dipandang sebagai kekuatan manusia 
untuk melihat masa depan, sapere aude. Tokoh aufklarung adalah Imanuel Kant yang mengajarkan 
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bahwa kekuatan berpikir rasional  menjadi satu-satunya modal untuk mempertahankan dan 
mengembangkan kehidupan.  

1.  Inggris   

Pemikiran HAM di Inggris lebih banyak  dipengaruhi oleh ajaran empirisme. Ajaran empirisme 
mengikuti jejak Francis Bacon pada abad 17   yang memulai menggunakan pendekatan induktif 
melalui pengamatan dan eksperimentasi di dalam memperoleh pengetahuan. Menurut empirisme, 
pengetahuan itu hanya dapat dibentuk melalui pengalaman sebagai sumbernya. Oleh karena itu 
pemikiran HAM di Inggris dipengaruhi oleh: (a) adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, 
(b) menghormati kekuasaan kerajaan (raja).  

Thomas Hobbes (1588-1679) mengajarkan bahwa semua manusia itu memiliki sifat yang 
sama. Dalam keadaan alamiah, tiap manusia ingin mempertahankan kebebasannya dan kebebasan 
orang lain. Manusia dipandang sebagai homo homini lupus yaitu naluri manusia itu bagaikan 
serigala untuk selalu ingin mempertahankan dirinya sendiri, bersaing, dan saling menerkam 
sesamanya. Konflik dan pertikaian akan muncul manakala manusia mengikuti nalurinya itu. 
Menurut pengalaman, supaya tidak terjadi pertengkaran dan peperangan, manusia harus mengikuti 
akal sehat yaitu melepaskan hak untuk bebas berbuat sekehendak sendiri dengan bersatu melalui 
perjanjian  sosial (du contract social). Perjanjian itu bukan dibuat antara penguasa dan warga 
negara tetapi dibuat sendiri oleh warga negara tersebut. Mereka bersepakat untuk membuat 
perjanjian membentuk penguasa atau pemerintah. Setelah pemerintahan terbentuk maka hak-hak  
warga negara menjadi hilang dan warga negara tidak dapat memberontak. Orang banyak yang 
dipersatukan dalam perjanjian sosial itu disebut commonwealth. Di dalam commonwealth yang 
diutamakan adalah perdamaian dan keamanan seluruh warga  negara. Kewajiban pemerintah 
adalah mengusahakan perdamaian dan perlindungan warga negara sehingga merasa aman.   

Menurut Hobbes, kekuasaan pemerintahan itu ada pada raja dan gereja. Warga negara 
tinggal menaati kekuasaan raja dan berbakti pada Tuhan. Hak asasi manusia dipahami dalam 
hubungan antara warga negara dan pemerintah yang diatur dalam hukum perjanjian dan hukum 
Tuhan (agama).  

Tokoh lain dari empirisme Inggris adalah John Locke (1632-1704). Ajarannya tidak jauh 
berbeda dengan Thomas Hobbes. Menurutnya, pengalaman menjadi sumber pengetahuan. Suatu 
perbuatan dikatakan etis apabila: (a) menaati perintah Tuhan, (b) menaati undang-undang supaya 
dikatakan tidak salah, (c) sesuai dengan pendapat umum tentang kebajikan. Bagi  Locke, negara 
tidak boleh mencampuri agama. Negara tidak boleh meniadakan agama. Warga negara bebas 
menganut kebebasan beragama. Hak negara hanya menghancurkan teori-teori atau ajaran  yang 
membahayakan keberadaan negara. Supaya  negara tidak sewenang-wenang, maka  kekuasaannya 
dipisahkan menjadi: (a)  legislatif yaitu kekuasaan membuat undang-undang, (b) eksekutif yaitu 
kekuasaan untuk melaksanakan pemerintahan negara, (c) federatif yaitu kekuasaan untuk 
menentukan perang dan damai. Ketiga kekuasaan tersebut tidak boleh mencampuri satu dengan 
lainnya. Hak asasi manusia diatur sesuai dengan ketiga jenis kekuasaan tersebut.  

Pemikiran Locke kemudian dilanjutkan oleh J.J. Rousseau yang memandang manusia itu 
sebagai makhluk alamiah.  Hukum alam berlaku dalam kehidupanmasyarakat. Dalam keadaan 
alamiah itu manusia memiliki kebebasan, hak hidup, dan hak milik. Hidup seseorang tergantung  
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pada perlindungan undang-undang sebagai kehendak umum.  Undang-undang mengatur bahwa  
masyarakat mempunyai kehendak umum melalui suara terbanyak. Ketentuan suara terbanyak itu 
diatur di dalam perjanjian masyarakat (contract social). Di dalam perjanjian itu orang menyerahkan 
hak-haknya  kepada masyarakat. Mereka tunduk pada pemerintahan yang adil. Kekuasaan untuk 
menetapkan undang-undang  di dalam negara dibentuk melalui perjanjian antara penguasa dan  
rakyat. Perjanjian  masyarakat sebagai kehendak umum itu melindungi agar hak-hak individu tidak 
dilanggar individu lainnya.  

Pemikiran beberapa tokoh tersebut di atas, memberikan inspirasi untuk memperjuangkan 
HAM  di Inggris.  Menurut  Magna Charta (Al Hakim, 2002)  kekuasaan Raja (John Lackland) harus 
dibatasi. Hak asasi manusia lebih penting daripada kekuasaan Raja. Tidak seorang  pun warga 
negara Inggris  yang merdeka dapat ditahan, dirampas harta kekayaannya, diperkosa, diasingkan, 
disiksa, atau dengan cara apapun diperkosa hak-haknya  kecuali dengan pertimbangan hukum.  

HAM dan hukum yang membatasi kekuasaan Raja agar tidak melakukan kesewenang-
wenangan. Pada tahun 1629 masyarakat mengajukan  Petition of Right (petisi hak asasi manusia) 
yang berisi tentang pajak  yang dipungut kerajaan harus mendapat persetujuan parlemen Inggris. 
Selain itu,  tidak seorang pun dapat ditangkap tanpa tuduhan dan bukti-bukti yang sah.  

Pada tahun 1679  dibuatlah suatu ketentuan di dalam Habeas Corpus Act yang menyatakan 
bahwa penangkapan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan  surat-
surat yang lengkap dan sah. Ketentuan ini disusul aturan baru yaitu pada tahun 1689 dibuat  Bill of 
Right yang menyatakan bahwa pemungutan pajak harus mendapat persetujuan parlemen dan 
parlemen dapat mengubah keputusan Raja. Berbagai ketentuan HAM dan hukum tersebut 
bertujuan untuk membatasi kekuasaan Raja agar tidak sewenang-wenang dan melindungi warga 
negara sebagai manusia.  

2.  Amerika  

Bangsa Amerika  berasal dari kaum imigran berbagai negara Eropa, Asia, Afrika, dan Australia. 
Kaum imigran tersebut semula berpikir secara sempit untuk kepentingannya sendiri. Mereka 
mempunyai kebiasaan dan pengalaman sendiri yang dibawa dari negaranya. Sebelum merdeka, 
masyarakat kolonial Inggris dari berbagai belahan bumi dibawa ke Amerika untuk bekerja dan 
mengabdi kepada pemerintah kerajaan Inggris Raya. Keanekaragaman bangsa Amerika tersebut  
sebagai potensi negara harus diterima dan diberdayakan  demi kejayaan Amerika. Ketika Amerika 
masih di bawah pemerintahan kolonial Inggris, masyarakat diperlakukan secara tidak adil.  

Pada tahun 1776 bangsa Amerika menyatakan kemerdekaan dari pemerintahan kerajaan 
Inggris melalui Declaration of Independence. Rakyat Amerika yang bersifat heterogen harus dapat 
hidup berdampingan secara damai. Hak-hak asasi masyarakat harus dijamin dan dilindungi tanpa 
pengecualian. Untuk itu disusun suatu UUD yang menerima aspirasi seluruh rakyat. Di dalam 
deklarasi kemerdekaan tersebut dinyatakan bahwa manusia dikaruniai  Tuhan hak hidup, merdeka, 
dan mengejar kebahagiaan. Simbol HAM dan demokrasi itu diujudkan dengan patung liberty.  

Ketika sedang berkecamuk perang dunia ke II,    Presiden Franklin Delano Roosevelt di 
hadapan konggres Amerika (1941) menyatakan ada empat kemerdekaan yaitu: (a)  freedom of 
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speech  (kebebasan berbicara dan berpendapat), (b)  freedom of Religon ( kebebasan beragama), (c) 
freedom from fear (bebas dari rasa takut) dan (d) freedom from want (bebas dari kemiskinan).  

3.  Prancis  

Pemikiran yang berkembang di Prancis  lebih banyak bercorak rasionalisme. Artinya rasio 
dijadikan sumber dan ukuran untuk menentukan kebenaran. Dengan metode keraguan metodis, 
Rene Descates sebagai bapak rasionalisme modern menyatakan bahwa semua hal dapat diragukan 
kecuali aku yang sedang berpikir. Katanya,  cogito ergo sum artinya aku berpikir maka aku ada. 
Keberadaanku ditentukan oleh cara berpikirku. Menurutnya hak asasi manusia terletak pada 
kebebasan untuk berpikir dan berkehendak. Kebebasan adalah ciri khas kesadaran yang berpikir. 
Kebebasan manusia mengambil bagian dari kebebasan Tuhan artinya dalam menjalankan 
kebebasan,  manusia tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh 
Tuhan.  

Perjuangan rakyat Prancis berhasil dalam meraih hak-hak asasi yang dirampas oleh penguasa 
raja dimulai ketika mereka berhasil membatasi kekuasaan melalui revolusi Prancis. Ditandai dengan 
hancurnya penjara Bastille sebagai simbol penindasan hak asasi manusia, rakyat Prancis 
mengumandangkan  liberty,  equality, dan  legality. Semua orang memiliki hak untuk merdeka atau 
bebas, perlakuan yang sama dan adil serta perlindungan  hukum.  

Rasionalisme tumbuh subur di Prancis dan dikembangkan lebih lanjut oleh Auguste Comte. 
Menurutnya masyarakat itu berkembang melalui tiga tahap:  

a. tahap teologis dimana kehidupan masyarakat ditentukan oleh kepercayaan pada kekuatan 
adi kodrati,  

b. tahap metafisis dimana kehidupan masyarakat ditentukan oleh kekuatan berpikir rasional, 
dan  

c. tahap positif dimana kehidupan masyarakat ditentukan oleh ilmu pengetahuan dan 
teknologi.  

Hak asasi manusia berkembang dan dipahami sesuai dengan perkembangan rasional positif, 
sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Pada tahap positif, masyarakat modern 
memahami hak asasi secara ilmiah. Hak asasi diletakkan dalam perkembangan ipteks. 
Perkembangan teknologi telekomunikasi dan  informasi membuat arus informasi semakin cepat  
diterima masyarakat sehingga tumbuh kesadaran akan hak-haknya sebagai manusia.  

Perhatian HAM di Prancis memperoleh  inspirasi dari revolusi kemerdekaan Amerika. 
Perjuangan bangsa Prancis dalam mewujudkan HAM secara rasional ditandai dengan 
dirobohkannya penjara Bastille. Robohnya penjara tersebut sebagai tonggak hancurnya kekuasaan 
yang represif dan melanggar HAM. Revolusi Prancis (1789) dimulai dengan dideklarasikan 
Declaration des droits de`lHomme et du Citoyen  (deklarasi tentang hak asasi manusia dan 
penduduk). Deklarasi tersebut  

berisi tentang pernyataan  bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan bebas dan 
mempunyai kedudukan yang sama. Kemerdekaan yang dimaksudkan dalam deklarasi tersebut 
adalah semua orang boleh bertindak sesukanya asal tidak merugikan  orang lain.  Sejak itu, Prancis 
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merayakan kemerdekaan sebagai negara modern dengan semboyan  liberty (kemerdekaan), 
equality (persamaan), dan egality (persaudaraan).   

4.  Afrika Selatan  

Perhatian HAM di berbagai negara Afrika makin menggembirakan. Berbagai gerakan sosial 
dan lembaga pendidikan  mengimplementasikan HAM di berbagai bidang kehidupan. Implementasi 
HAM tersebut dalam bentuk  action plan  dan mengintegrasikan HAM ke dalam pendidikan yang 
dikendalikan oleh Menteri Pendidikan dan Menteri Sosial. Di negara Cameroon misalnya,   di bawah 
perbantuan OHCHR, pemerintah sudah mengintegrasikan HAM ke dalam pendidikan.  An overall 
national action plan for human rights is currently being  developed with the assistance of OHCHR. 
The Government is favourable for  the integration of a national plan for human rights education and  
information into the overall national action plan for human rights (Office of The Prime Ministry, 
1999).   

Pelaksanaan HAM di Afrika Selatan sangat cepat sejak politik  apparthide dihapus dan 
pemerintahan dipegang oleh Nelson Mandela. Presiden kulit hitam pertama yang pernah dipenjara 
selama 25 tahun ini menjadi simbol keberhasilan perjuangan HAM di Afrika Selatan. Politik  
apparthide yang sangat diskriminatif digantikan dengan kebebasan, keadilan, kesetaraan menjadi 
titik tolak kehidupan HAM semakin baik. Warga kulit putih yang hanya 5 juta tidak lagi 
mendominasi kehidupan berbangsa penduduk 60 juta lebih yang berwarna kulit hitam.   

5.  Malaysia   

Negara Malaysia memiliki dasar negara yang mirip dengan Indonesia. Kehidupan berbangsa 
dan bernegara di Malaysia didasarkan lima prinsip dasar yang disebut dengan  Rukun Negara. 
Kelima prinsip tersebut  diintegrasikan ke dalam seluruh berbagai bidang kehidupan. Secara   rinci 
rukun negara tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. Bahwasanya negara kita, Malaysia 
mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang  lebih erat di kalangan seluruh 
masyarakatnya, memelihara cara hidup yang lebih demokratis, mencipta masyarakat yang lebih adil 
dimana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin 
satu cara yang lebih liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai 
corak, membina satu masyarakat yang lebih progresif akan menggunakan sains dan teknologi 
modern. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan penumpukan seluruh tenaga dan usaha kami 
untuk  mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:  

Kepercayaan kepada Tuhan  

Kesetiaan Kepada Raja dan Negara  

Keluhuran Perlembagaan  

Kedaulatan Undang-Undang  

Kesopanan dan Kesusilaan (Pusat Pengembangan Kurikulum  

Kementrian Malaysia (tanpa tahun) 
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Berdasarkan rukun negara tersebut dapat diketahui bahwa  HAM di Malaysia sudah 
diletakkan ke dalam dasar negaranya. HAM tersebut adalah hak berdemokrasi, kebebasan, 
keadilan,  hak kelangsungan hidup kebudayaan tradisional, menghormati keanekaragaman,  hak 
untuk menggunakan manfaat sains dan teknologi. Berdasarkan rukun negara tersebut 
dikembangkan filsafat pendidikan nasional, dalam bentuk filsafat  pendidikan kebangsaan. 
“Pendidikan Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi 
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis 
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada 
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu 
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab, berkeupayaan mencapai 
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonisan dan kemakmuran 
keluarga, masyarakat dan negara.   

Pendidikan HAM untuk SD di Malaysia dilaksanakan secara terpadu.  

Keterpaduan tersebut berupa pendidikan nilai yang berkaitan dengan diri, keluarga, 
masyarakat dan negara. Nilai-nilai HAM  diberikan dalam pendidikan di keluarga berupa kasih 
sayang, hormat antaranggota keluarga dan tanggung jawab keluarga. Pendidikan nilai HAM dalam 
hubungannya  dengan masyarakat berupa: tanggung jawab dan  toleransi terhadap masyarakat, 
semangat  bermasyarakat, serta peka terhadap isu-isu sosial. Di samping itu dikembangkan pula 
nilai kepekaan terhadap alam sekitar. Nilai tersebut adalah kebersihan dan keindahan sekitar, 
menyayangi alam sekitar, serta peka terhadap isu alam sekitar. Nilai kenegaraan yang 
dikembangkan pada diri anak adalah hormat dan setia kepada pemimpin raja dan negara, patuh 
kepada peraturan dan  undang-undang, cinta akan negara, keamanan dan keharmonisan.  

Kemajuan ekonomi yang sangat pesat, menarik minat warga negara asing untuk datang 
bekerja ke Malaysia. Para tenaga kerja tersebut banyak yang datang dari Philipina, Bangladesh, 
Indonesia, dan negara Asia Tenggara lainnya. Malaysia memperoleh tenaga kerja murah untuk 
menggerakkan industri dan sektor lainnya sehingga tenaga kerja asing (expatriat) dari tahun ke 
tahun makin banyak datang  ke negara tersebut.  Dampak negatif dari tenaga kerja asing tersebut 
juga meningkatkan angka kriminalitas di negara tersebut. Hal ini terjadi karena budaya yang dibawa 
oleh para tenaga kerja asing dari negaranya berbeda-beda. Interaksi budaya yang berbeda tidak 
sedikit menimbulkan pertentangan dan bahkan konflik kekerasan. Untuk menekan kriminalitas 
tersebut, Malaysia tahun 2007 merencanakan undang-undang tenaga kerja yang banyak ditentang 
oleh  negara asal tenaga kerja asing. RUU tersebut dianggap melanggar HAM karena memberikan 
legalitas pada pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap tenaga kerja asing. Pembatasan 
tersebut antara lain adalah seluruh buruh migran akan ditampung dalam satu kawasan industri 
yang diawasi selama 24 jam oleh polisi setempat. Mobilitas buruh juga sangat dibatasi dan dilarang 
memasuki perkotaan (Jawa Pos, 2007: 27 Maret: hal 3).   

Dari kasus tenaga kerja tersebut dapat diketahui bahwa problem HAM itu akan berhubungan 
dengan pergaulan antarbangsa. Pendidikan HAM yang memberikan bekal pada warga negara akan 
bertemu dengan HAM yang dianut oleh negara lain. Pergaulan internasional yang terbuka dalam 
pelanggaran HAM akan melahirkan kebijakan negara untuk melakukan proteksi pada warga 
negaranya sendiri demi kepentingan nasional.  
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Latihan  

Untuk melatih penguasaan materi yang telah Anda pelajari, silakan Anda jawab soal-soal 
latihan di bawah ini dengan benar dan tepat!  

1. Jelaskan perkembangan HAM pada abad kuno?  

2. Mengapa perkembangan HAM pada abad pertengahan bercorak teologis?  

3. Mengapa pemikiran HAM di Inggris bercorak empiris?  

4. Bagaimanakah  pemikiran HAM yang berkembang di Amerika Serikat?  

5. Bagaimanakah  pemikiran HAM di Malaysia? 
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BAB VI 

Perkembangan Pemikiran HAM menurut Deklarasi PBB, Pancasila dan UUD 1945 

  

Pada subunit 1 sebelumnya, Anda telah mempelajari perkembangan pemikiran HAM dari 
zaman kuno hingga modern, serta  di berbagai negara Eropa, Amerika, Asia dan Afrika. Pada 
subunit ini Anda akan dapat mempelajari kembali pemikiran HAM di dalam lembaga PBB, dan di 
negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan mempelajari subunit ini, Anda 
dapat membandingkan pemikiran HAM di berbagai negara di dunia dan HAM di negara Indonesia.  

Setelah mempelajari subunit ini, Anda diharapkan dapat membandingkan HAM menurut 
Deklarasi PBB dan HAM berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  

A. HAM menurut Deklarasi PBB  

Setelah usai perang dunia kedua tahun 1945 yang ditandai dengan menyerahnya 
negara Jepang dan Jerman kepada sekutu serta banyak negara Asia dan Afrika  yang merdeka, 
dibentuklah suatu badan internasional yang menampung negara di seluruh dunia. Badan  
internasional tersebut disebut United Nation of Organization disingkat UNO dan diterjemahkan 
menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Semula PBB ini didirikan  dengan maksud untuk 
mencegah perang dunia kembali.  

Piagam PBB telah menempatkan HAM sebagai salah satu  tujuan dari kerja sama 
internasional. Melalui kerja sama   perlindungan HAM dapat ditingkatkan. Hal ini dinyatakan 
dalam paragraf 2 antara lain “...to reafirm faith in fundamental human rights, in the dignity 
and worth of the human person, an the equal rights of men and women...”. Pergaulan 
internasional di antara bangsa-bangsa yang merdeka tersebut didasarkan pada asas kebebasan 
dan penghapusan diskriminasi ras, seks, bahasa, dan agama. Sebagaimana dinyatakan pada 
pasal 1 ayat 2 “to achieve international cooperation ... and encouraging respect for human 
rights and for fundamental freedom for all without distinction as race, sex, language, or 
religion”  

Pada sidang majelis umum  tanggal 10 Desember 1948, PBB mendeklarasikan 
pernyataan umum HAM melalui  Universal Declaration Independent of Human Right. Deklarasi 
HAM ini berisi 30 pasal. Semua pasal tersebut menegaskan pada semua bangsa bahwa setiap 
manusia dilahirkan itu memiliki hak fundamental yang tidak dapat dirampas dan dicabut oleh 
manusia lainnya. Makna HAM yang dinyatakan di dalam deklarasi tersebut  mengakui manusia 
sebagai pribadi atau individu.  

Isi dari deklarasi PBB tentang HAM sudah cukup lengkap manakala dilihat dari 
pernyataan HAM yang dikemukakan tahun 1948 tersebut  pada saat perang dunia II baru saja 
berakhir. Secara menyeluruh, ketigapuluh pasal HAM dalam deklarasi tersebut adalah sebagai 
berikut. 
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1. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama. 
Mereka dikaruniai akal budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam 
persaudaraan.  

2. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalampernyataan 
ini tanpa pengecualian apapun. Misalnya tanpa membedakan bangsa, warna kulit, 
jenis kelamin, bahasa, agama,  politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau 
sosial, pemilikan, kelahiran atau status lainnya.  Tidak ada perbedaan status politik, 
status hukum, dan status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang 
berasal,  baik dari negara yang belum merdeka, belum memiliki pemerintahan sendiri 
ataupun di bawah pembatasan kedaulatan negara lain.  

3. Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan seseorang.  
4. Tidak  seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba orang lain, atau seseorang 

dilarang melakukan perhambaan dan perbudakan dalam bentuk apapun.   
5. Tidak  seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam tanpa mengingat 

kemanusiaan atau dengan perlakuan atau hukuman yang menghinakan   
6. Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi di hadapan undang-

undang di mana saja ia berada.  
7. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan undang-undang dan 

berhak atas perlindungan yang sama dari setiap perbedaan yang menghapus 
pernyataan ini dan dari hasutan yang ditujukan pada perbedaan semacam ini.  

8. Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang 
berkuasa mengadili perkosaan hak-hak dasar yang diberikan oleh undang-undang 
dasar negara atau undang-undang.  

9. Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang.  
10. Setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama dan suaranya didengarkan 

sepenuhnya di muka umum secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak 
memihak dalam menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap 
tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya.  

11. ayat 1 menyatakan:  Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu 
pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut 
undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang  terbuka di mana segala jaminan 
yang perlu untuk pembelaannya diberikan.  

Ayat 2 menyatakan: Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran 
pidana karena perbuatan atau kelalaian  yang tidak  merupakan suatu pelanggaran 
pidana  menurut undang-undang nasional atau internasional ketika perbuatan tersebut 
dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang seharusnya 
dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.  

12.  Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan 
perseorangannya, keluarganya, rumah tangganya, hubungan surat menyuratnya, dan 
nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan undang-undang terhadap 
gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian.  

13.  ayat 1 menyebutkan:  
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Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas 
lingkungan negara.  

Ayat 2  

Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan 
berhak kembali ke negerinya.  

14. Ayat 1  

Setiap orang berhak mencari dan mendapat suaka di negara lain untuk menjauhi 
pengejaran.  

Ayat 2  

Hak ini tidak dapat dipergunakan dalam pengejaran yang benar-benar timbul dari 
kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan  dengan politik atau dari perbuatan yang 
bertentangan dengan tujuan dan dasar-dasar PBB.  

15.  Ayat 1  

Setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan.  

Ayat 2  

Tidak seorang pun dapat dengan semena-mena dikeluarkan dari suatu 
kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya.  

16. Ayat 1  

Orang-orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, berhak untuk mencari jodoh 
dan untuk membentuk keluarga  tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan 
atau agama. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, dan di kala 
perceraian.  

Ayat 2  

Perkawinan harus dilakukan atas dasar  suka sama suka dari kedua mempelai.  

Ayat 3  

Keluarga adalah kesatuan yang wajar dan bersifat pokok dari masyarakat dan berhak 
mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara.  

17.  Ayat 1   

Setiap orang  mempunyai hak milik baik sendiri maupun bersama orang lain.  

Ayat 2  

Tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya dengan semena-mena.  
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18. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, termasuk bebas 
berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menyatakan agama atau 
kepercayaannya dengan cara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain di 
tempat umum maupun tempat sendiri.  

19. Setiap orang berhak  atas kebebasan mengeluarkan pendapat, termasuk kebebasan 
berpendapat tanpa mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, serta 
menyampaikan keterangan dan  pendapat dengan cara apapun tanpa memandang 
batas-batas.  

20. Ayat 1  

Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan untuk berkumpul dan berpendapat  

Ayat 2  

Tidak seorang pun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan.  

21. Ayat 1  

Setiap orang berhak turut serta  dalam  pemerintahan negerinya sendiri baik secara 
langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih secara bebas.  

Ayat 2  

Setiap orang berhak atas kesempatan  yang sama untuk diangkat dalam jabatan 
pemerintah di negerinya.  

Ayat 3  

Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kemauan ini harus 
dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur sesuai hak pilih yang bersifat umum 
dan sama melalui pemungutan suara  secara  rahasia atau cara lain yang juga 
menjamin kebebasan mengeluarkan suara.  

22. Sebagai anggota masyarakat, setiap orang berhak atas jaminan sosial dan berhak 
melaksanakan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang perlu untuk martabatnya dan 
untuk perkembangan pribadi dengan perantaraan usaha-usaha nasional dan kerja 
sama internasional yang sesuai dengan sumber kekayaan setiap negara.  

23.  Ayat 1  

Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak memilih pekerjaan dengan bebas, berhak 
atas  syarat-syarat perburuhan  yang adil  dan baik serta berhak atas  perlindungan 
terhadap pengangguran.  

Ayat 2  

Setiap orang  tanpa ada   perbedaan, berhak atas pengupahan yang sama untuk 
pekerjaan yang sama.  

Ayat 3  
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Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik 
yang menjamin penghidupannya  bersama dengan keluarganya sepadan dengan 
martabat.  

Ayat 4  

Setiap orang berhak mendirikan  dan memasuki serikat pekerja untuk melindungi 
kepentingannya.  

24. Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam 
kerja yang layak dan hari-hari liburan  berkala dengan menerima upah.  

25. Ayat 1  

Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menerima kesehatan, keadaan yang baik 
untuk diri dan keluarganya, termasuk untuk soal  makanan, pakaian, perumahan, 
perawatan kesehatannya serta usaha sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan 
di waktu mengalami pengangguran, kematian suami, lanjut usia, atau mengalami 
kekurangan nafkah atau ketiadaan mata pencaharian yang lain di luar penguasaannya.  

Ayat 2  

Ibu dan anak-anak berhak atas perawatan dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang 
dilahirkan di dalam atau di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang 
sama.  

26. Ayat 1  

Setiap orang berhak mendapat pengajaran. Pengajaran harus bebas biaya, setidak-
tidaknya dalam tingkat rendah dan tingkat dasar. Pengajaran sekolah rendah 
diwajibkan, pengajaran teknik dan bidang studi harus terbuka bagi semua orang dan 
pengajaran tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang 
berdasarkan kecerdasan.  

Ayat 2  

Pengajaran harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta 
upaya memperkokoh penghargaan terhadap HAM dan kebebasan dasar. Pengajaran 
harus dapat meningkatkan saling pengertian, rasa saling menerima, persahabatan 
antara semua bangsa, golongan kebangsaan atau kelompok agama, dan harus 
memajukan kegiatan-kegiatan PBB dalam memelihara perdamaian.  

Ayat 3  

Ibu bapak mempunyai hak utama untuk memilih jenis pengajaran yang akan diberikan 
kepada anak-anak mereka.  

27.  Ayat 1  
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Setiap orang bebas ikut serta dalam  kehidupan budaya masyarakat, menikmati 
kesenian, dan ikut serta dalam memajukan ilmu pengetahuan dan dalam mendapat 
manfaatnya.  

Ayat 2  

Setiap orang berhak  mendapat perlindungan atas kepentingan moral dan material 
yang didapatnya sebagi hasil  dari temuan ilmu pengetahuan, kesusastraan, atau 
kesenian yang diciptakannya sendiri.  

28. Setiap  orang  berhak atas susunan sosial internasional di mana hak-hak dan kebebasan 
yang tercantum dalam pernyataan ini dapat dilaksanakan.  

29. Ayat 1  

Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat untuk 
mengembangkan pribadi secara penuh dan utuh.  

Ayat 2  

Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada 
pembatasan-pembatasan yang ditetapkan undang-undang semata-mata untuk 
menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak dan kebebasan orang 
lain dan untuk memenuhi syarat kesusilaan, tata tertib umum dalam suatu masyarakat 
demokratis.  

Ayat 3  

Hak dan kebebasan ini tidak boleh dijalankan dengan cara yang bertentangan dengan 
tujuan dan dasar-dasar PBB.  

30. Tidak satu pun dari pernyataan ini  boleh diartikan sebagai pemberian hak kepada 
salah satu negara, golongan atau seseorang untuk melakukan kegiatan atau perbuatan 
yang bertujuan merusak salah satu hak dan kebebasan yang tercantum dalam 
pernyataan ini.  

 Pernyataan HAM  sebagaimana ditetapkan dalam deklarasi PBB tersebut di atas pada 
dasarnya tidak mempunyai kekuatan hukum selama negara anggota PBB tidak 
menetapkannya sesuai dengan hukum positif yang berlaku di negaranya.  

Namun demikian, adanya deklarasi PBB tentang HAM tersebut menunjukkan bahwa 
masyarakat internasional telah menyepakati bahwa HAM harus dihormati dan 
mengikat secara moral.  Tidak ada sebuah negara manapun di dunia yang menolak dan  
tidak memiliki komitmen terhadap HAM dikatakan sebagai negara yang beradab. 
Meskipun dalam prakteknya, negara tersebut dengan dalih penegakan hukum dan 
HAM melakukan pelanggaran demi melindungi kekuasaan suatu rezim. Pernyataan 
HAM dalam deklarasi PBB  tersebut diikuti dengan disusunnya berbagai konvensi 
internasional sebagai berikut.    
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1. Konvensi nomor 98 tentang diberlakukannya prinsip-prinsip hak berorganisasi dan 
berunding yang diterima oleh ILO tahun 1949.  

2. Konvensi nomor 100 tentang pengupahan yang sama bagi buruh perempuan dan laki-laki 
untuk pekerjaan yang sama diterima ILO tahun 1951.  

3. Konvensi hak-hak politik Perempuan yang diterima oleh sidang umum PBB tahun 1952.  
4. Konvensi mengenai hak kewarganegaraan perempuan bersuami diterima dalam sidang 

umum PBB tahun 1957.  
5. Konvensi hak-hak anak diterima dalam sidang umum PBB tahun 1959.  
6. Konvensi menentang diskriminasi dalam bidang pendidikan diterima dalam konferensi 

UNESCO tahun 1960.  
7. Konvensi tentang izin menikah, usia minimum menikah dan pencatatan pernikahan 

diterima dengan resolusi tahun 1962.  
8. Konvensi internasional tentang penghapusan segala  bentuk diskriminasi rasial diterima 

dalam sidang PBB tahun 1965.  
9. International Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights  (konvensi internasional 

tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya).  
10. International Convenant on  Civil and Political Rights  (konvensi internasional tentang hak-

hak sipil dan politik).  
11. Option Protocol to the International Convenant on Civil and Political Rights (protokol 

konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik).  
 

Ajaran HAM di dalam Pancasila dan UUD 1945  

Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup kolektif bangsa Indonesia 
menjadi  leitstern atau  pemandu di dalam memahami HAM. Pemahaman ini perlu dimiliki 
setiap warga negara  agar dapat melaksanakan HAM dengan sebaik-baiknya. HAM merupakan 
hak dasar yang dimiliki setiap individu yang harus dilindungi oleh negara dan hukum. 
Sementara itu, konsep individu berhubungan dengan pandangan hidup bangsa. Setiap bangsa 
memiliki cara pandang sendiri di dalam melihat diri sendiri dan lingkungannya. Pandangan 
Pancasila tentang hakikat kodrat dan martabat manusia sebagai individu tidak bertentangan 
dengan HAM (Marzuki Darusman, 1995).  

Pandangan bangsa Pancasila tentang ide HAM sangat jelas digambarkan secara 
sistematis di dalam Pembukaan UUD  1945. Ide dasar HAM dimulai dengan  kemerdekaan 
adalah hak setiap bangsa manapun di dunia. Perampasan dan penghilangan kemerdekaan   
individu satu atas individu lain, atau bangsa yang satu atas bangsa lainnya dalam bentuk 
penjajahan merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan dan berkeadilan (alinea satu  
Pembukaan UUD 1945). Sekalipun semua orang atau bangsa menyadari  bahwa HAM itu 
merupakan masalah fundamental dalam kehidupannya tetapi HAM itu harus diperjuangkan 
dan diujudkan dalam perilaku tidak mudah dilakukan.  

Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh HAM yang dirampas bangsa lain 
sangat panjang. Dengan darah dan air mata, bahkan dengan nyawa, perjuangan bangsa 
Indonesia itu berhasil mengantarkan pada kemerdekaan. Negara  Indonesia  merdeka yang 
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dicita-citakan sesuai HAM itu adalah negara yang di dalamnya bangsa Indonesia dapat  hidup   
merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur (alinea dua Pembukaan UUD 1945).  

Ide tentang HAM bagi bangsa Indonesia adalah HAM yang tidak bertentangan dengan 
nilai-nilai ketuhanan. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan alinea ketiga yang berbunyi “atas 
berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan dengan keinginan yang luhur, supaya 
berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini 
kemerdekaannya”. Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa HAM itu  harus sesuai atau tidak 
bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Kemerdekaan  itu didorong oleh 
keinginan yang luhur.  

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, perhatian bangsa Indonesia terhadap 
HAM sudah demikian besar. Perhatian itu diwujudkan dengan memasukkan unsur HAM ke 
dalam alinea pertama UUD 1945,  yaitu “kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh 
sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan 
perikemanusiaan dan perikeadilan”.  Di samping itu, pada pasal 27 UUD 1945 ayat 1 dijelaskan 
pula bahwa  “segala warga negara bersama ini kedudukannya di dalam bidang hukum dan  
pemerintahan dan wajib menjunjung pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 
Diteruskan pada ayat 2 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pada pasal  lain, yaitu 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 
34 juga menjelaskan tentang berbagai hak asasi. Apakah hak-hak asasi yang terkandung di 
dalam pasal-pasal tersebut di atas? Namun mengapa kita dianggap oleh bangsa lain (Barat) 
belum memperhatikan HAM  baik dalam konstitusi maupun dalam prakteknya? Diskusikan 
dengan teman Anda permasalahan ini!  

Pencantuman unsur HAM ke dalam beberapa pasal sebagaimana tersebut di atas, UUD 
1945 dianggap belum secara eksplisit dan terang-terangan menyebut HAM. Hal ini dapat 
dilihat dari perdebatan para pendiri negara pada awal kemerdekaan. Perdebatan itu terjadi 
pada  saat sidang BPUPKI,  berkaitan dengan apakah HAM perlu dicantumkan secara eksplisit 
di dalam UUD 1945 atau tidak.  

Muhammad Yamin menghendaki agar HAM  itu dicantumkan, sementara Soepomo 
memandang tidak perlu. Alasan Soepomo pada waktu itu adalah HAM yang di Barat itu 
bercorak individualisme yang sangat tidak sesuai dengan asas kekeluargaan dalam kehidupan 
kebangsaan Indonesia.  Sejak itulah polemik terjadi antara pemikiran sosialistik dan 
individualistik-liberalistik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.  

Perhatian terhadap HAM semakin jelas ketika UUDS mencantumkan HAM secara 
eksplisit. Pada pasal 7 sampai dengan pasal 43 dicantumkan prinsip-prinsip HAM dalam bentuk 
“hak-hak kebebasan-kebebasan dasar manusia” (Firdaus dalam Muladi, 2005). Setelah kembali 
ke UUD 1945, pada masa presiden Sukarno dan presiden Suharto, ajaran HAM bersumber 
pada ketentuan dalam UUD 1945 tersebut. Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia baik pada 
masa presiden Sukarno maupun presiden Suharto dianggap tidak serius dalam menangani 
HAM. Berbagai tekanan dari dalam dan luar negeri terus mengalir. Aktivis HAM di dalam negeri 
terus ditekan oleh penguasa. Berbagai bantuan  luar negeri selalu dikaitkan dengan 
pelaksanaan HAM. Tekanan terus menerus itu kemudian direspons dengan membentuk komisi 
Hak Asasi Manusia pada tahun 1993. Selanjutnya pada tahun 1998 MPR mengeluarkan 



www.pakode.wordpress.com 

 Bahan Ajar Pend. HAM PGSD 2012|54 
 

Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, tahun 1999 diundangkan 
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  Baru setelah UUD  1945 di 
amandemen keempat, HAM itu secara eksplisit dimasukkan ke dalam pasal 28 ayat A sampai 
dengan J. Untuk memahami ajaran HAM di dalam Pancasila dan UUD 1945 perlu terlebih 
dahulu memahami hakikat kodrat manusia Indonesia sebagai pendukung ajaran HAM tersebut. 
Keseluruhan ajaran HAM itu pada  hakikatnya dapat dikembalikan kepada hakikat kodrat 
manusia seutuhnya. Hakikat kodrat manusia seutuhnya didasarkan atas pandangan hidup 
manusia Indonesia. Bagaimana manusia Indonesia memandang kehidupan itu akan 
menentukan pandangan terhadap diri dan lingkungannya, termasuk HAM.  

Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan. MPR 
berketetapan  tidak akan mengubah Pembukaan karena di dalamnya terdapat beberapa hal 
yang fundamental sebagai berikut.  

a.  Alinea pertama memuat pernyataan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan 
oleh sebab itu penjajahan  harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan 
dan perikeadilan.   

b. Alinea kedua, pembukaan memuat kisah perjuangan pergerakan kemerdekaan dalam 
menentang segala bentuk penjajahan dan  meraih proklamasi kemerdekaan Indonesia.  

c.  Alinea ketiga memuat pernyataan (declaire) kemerdekaan negara Indonesia.  

Kemerdekaan itu bukan hanya buah hasil perjuangan pergerakan kemerdekaan 
saja, tetapi juga hasil rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dorongan keinginan yang luhur.  
Keinginan luhur tersebut  adalah agar seluruh bangsa Indonesia memiliki kehidupan yang 
bebas. Kemerdekaan merupakan jembatan emas dan di seberang jembatan itu ada 
kehidupan yang bebas. Jembatan tersebut dibangun dengan usaha keras, diridhoi Tuhan, 
dan  didasari dengan niat yang baik dan luhur. Tanpa ketiganya maka kemerdekaan sebagai  
hak asasi manusia tidak dapat dijalankan dengan baik.  

d. Alinea keempat memuat Pancasila sebagai dasar negara dan tujuan negara. Negara 
Indonesia didirikan oleh pendiri negara dengan tujuan  (a) melindungi segenap bangsa dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan  
kehidupan bangsa Indonesia, (d) ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan 
perdamaian abadi.  

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kedudukan Pembukaan UUD 1945  
sebagai Pokok Kaidah Negara Fundamental (Notonagoro, 1984) yang bersifat tetap tidak 
berubah. Perubahannya hanya pada aspek implementasi melalui berbagai peraturan 
pelaksanaan. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 tersebut sangat tinggi sehingga berfungsi 
sebagai norma tertinggi atau sumber segala sumber hukum dalam negara.  

Secara konstitusional, HAM  sudah termuat pada pasal-pasal UUD 1945 secara 
integratif. Secara khusus HAM tertuang di dalam pasal 28 UUD 1945. HAM tersebut dapat 
dikelompokkan sebagai berikut.   
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1.  Hak Pribadi  

 a.  Hak hidup  

 Ketentuan tentang HAM di dalam  UUD 1945 sebagian besar mengatur  hak asasi 
sebagai pribadi. Manusia sebagai pribadi sejak lahir membawa berbagai hak yang harus 
dilindungi, bahkan harus dikembangkan. Setiap orang sebagai pribadi memiliki hak hidup 
tetapi di dalamnya ada pula hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak hidup 
itu dimulai sejak dalam kandungan usia 40 hari, suatu usia dari  zigote yang telah menerima 
roh dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Janin tersebut perlu dilindungi agar ia berkembang sesuai 
dengan hakikat kodratnya sebagai manusia. Pasal 28 ayat A menyatakan bahwa setiap berhak 
untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak hidup selalu disertai 
dengan kewajiban untuk mempertahankan kehidupannya. Orang yang menganiaya diri apalagi 
sampai bunuh diri telah melanggar hak hidup dan sekaligus merendahkan derajat dan 
martabat manusia. Hewan saja tidak ada yang sengaja bunuh diri, apalagi manusia yang 
dibekali Tuhan dengan berbagai kemampuan akal, rasa, kehendak dan keimanan akan menjadi 
lebih rendah daripada binatang bila sampai bunuh diri.  

 b.  Hak melanjutkan keturunan  

Untuk melangsungkan keturunan, seseorang  hanya dapat melakukan melalui lembaga 
perkawinan yang sah. Tujuannya agar dapat membentuk keluarga yang bahagia lahir dan batin 
berdasarkan tuntunan agama yang diyakininya. Seks bebas dan kehidupan seks pranikah bukan 
menjadi hak pribadi karena bertentangan dengan ajaran agama. Pasal 28 B ayat 1 menyatakan 
bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 
perkawinan yang sah. Dari pasal ini dapat diketahui bahwa perolehan anak secara biologis itu 
hanya dapat diperoleh melalui perkawinan yang sah dan dibesarkan dalam suatu lingkungan 
keluarga yang harmonis.   

Upaya untuk melanjutkan keturunan  (reproduksi) sebagaimana pada makhluk lainnya 
dilakukan manusia melalui aturan yang diberikan Tuhan di dalam ajaran agama. Menurut UU 
No 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, perkawinan dikatakan sah apabila 
dilakukan menurut keyakinan agama yang dianut oleh kedua mempelai. Tujuannya adalah 
membentuk keluarga bahagia lahir dan batin. Kebahagiaan bukan sekedar diukur dengan 
upaya memenuhi kebutuhan lahir saja tetapi juga kebutuhan batin misalnya, ketenangan, 
kedamaian, dan ketenteraman dalam rumah tangga. Di samping itu, cara reproduksi tersebut 
didasari dengan kebudayaan dalam bentuk upacara adat perkawinan. Perkawinan itu bukan 
sekedar mempersatukan dua pribadi yang berbeda tetapi mempersatukan dua keluarga, atau 
masyarakat yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Sebelum perkawinan 
dilangsungkan, dilakukan upacara lamaran pihak calon mempelai laki-laki pada calon mempelai 
perempuan. Setiap masyarakat mempunyai cara sendiri untuk melangsungkan lamaran dan 
perkawinan yang sah secara budaya. Perkawinan secara budaya tersebut tidak ada pada 
kegiatan reproduksi pada hewan. Justru karena itulah manusia memiliki kedudukan, harkat, 
dan martabat yang lebih tinggi daripada hewan.  
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 c.   Hak pendidikan  

Manusia dilahirkan dalam keadaan  tidak berdaya dan lemah. Bahkan, ketika lahir 
daripada makhluk lainnya. Kelangsungan hidupnya harus memperoleh pertolongan dan 
bantuan dari orang lain. Tanpa bantuan melalui pendidikan, manusia tidak dapat hidup secara 
layak. Sedemikian rupa keadaan manusia tersebut sehingga disebut  sebagai homo 
educandum. Dikatakan demikian karena manusia adalah makhluk yang dapat dididik, 
mendidik, dan perlu pendidikan. Dapat didik karena manusia dapat diubah perilakunya, dan 
dapat mendidik karena ia dapat  mengubah perilaku dan menyampaikan perubahan tersebut 
kepada manusia lainnya. Dikatakan perlu dididik karena tanpa pendidikan tersebut manusia  
tidak dapat hidup layak dan dapat mempertahankan kehidupannya.  

Kehidupan seseorang sebagai pribadi hanya dapat berkembang melalui pendidikan, 
penguasaan ipteks, seni dan budaya.  Tujuannya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan 
kesejahteraan. Pasal 28 C ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri 
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan  dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas 
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Kebutuhan dasar manusia bukan hanya 
sandang, papan, dan pangan saja, tetapi juga kebutuhan  untuk mengembangkan diri melalui 
pendidikan, ipteks, seni dan budaya.   

Kebutuhan akan pendidikan yang bermutu bagi setiap orang  dirasakan   semakin 
mendesak. Apalagi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing 
dengan bangsa lain di dunia. Pendidikan bermutu dilihat dari penguasaan ipteks, seni dan 
budaya semakin menjadi kebutuhan dasar manusia. Menurut human development index (HDI), 
kualitas pendidikan dasar anak Indonesia paling rendah di antara negara-negara Asia Tenggara.  

Berdasarkan pasal 30 UUD 1945, pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah, 
keluarga, dan masyarakat.  Persoalannya, pendidikan yang bermutu itu membutuhkan biaya 
yang sangat mahal. Akibatnya hanya sedikit orang saja yang dapat menikmati pendidikan yang 
bermutu di negeri ini. Biaya pendidikan yang  semakin mahal mengakibatkan jurang 
kesenjangan di kalangan masyarakat. Tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, 
dan swasta tidak cukup hanya dilakukan dengan alokasi biaya pendidikan 20 % dari APBN atau 
APBD tetapi harus ada kemauan untuk mengimplementasikan dalam bentuk kerja sama untuk 
menyelenggarakan pendidikan bermutu sebagai upaya memenuhi hak asasi manusia.  

  d.  Hak atas pekerjaan yang layak  

Untuk memenuhi kebutuhan diri dan  keluarganya, seseorang bekerja. Melalui 
pekerjaan itu orang mendapat upah  atau gaji. Setiap orang berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak. Tugas negara memberikan layanan dan fasilitas yang memungkinkan 
orang dapat bekerja yang layak dan bermartabat sebagai manusia. Hal ini ditegaskan dalam 
pasal 28 D ayat 2 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat 
imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja”. Hubungan kerja itu diatur 
dengan undang-undang perburuhan dan ketenagakerjaan.  Pekerjaan yang dilakukan 
seseorang  adalah suatu pekerjaan yang layak dilakukan karena: (1) tidak merendahkan 
martabat dan derajat manusia, (2)  tidak melanggar hukum, (3) memberikan imbalan yang adil 
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dan layak, (4) tidak mengeksploitasi dan memperbudak manusia, (5) mempekerjakan tenaga 
kerja di bawah umur, (6) tidak dilarang oleh agama.  

Pekerjaan yang dilakukan tanpa  kelayakan akan mengganggu hak orang lain. Hal ini 
dapat dilihat pada gambar di bawah yang menunjukkan bahwa mengemis di keramaian lalu 
lintas  yang padat sangat mengganggu lalu lintas, tidak memperhatikan keselamatan diri, dan 
berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan.  

d. Hak memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya Pasal 28 E ayat 1 
menyatakan bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, serta memilih pekerjaan, memilih 
kewarganegaran, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta 
berhak kembali”.  
Agama merupakan kepercayaan yang sangat esensial dan sensitif bagi seseorang. Oleh 

sebab itu setiap warga negara bebas memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan 
kepercayaan tersebut. Di samping itu, setiap warga negara juga berhak memilih jenis 
pendidikan yang diikutinya.  Pendidikan yang diikuti tersebut sesuai dengan minat, bakat dan 
kemampuan sehingga tidak seorang pun berhak memaksa orang lain untuk mengikuti 
pendidikan tertentu. Kebebasan untuk berkewarganegaraan   dimiliki oleh seseorang sehingga 
ia bebas berpindah kewarganegaraan.  

Kewarganegaraan dapat diperoleh seseorang melalui: (1) ius sanguinis yaitu 
pewarganegaraan karena tempat kelahiran, (2) ius soli yaitu pewarganegaraan karena 
mengikuti orang tuanya, (3)  pewarganegaraan karena proses hukum yaitu pendaftaran secara 
hukum kepada negara untuk diakui sebagai warga negara.  

e. Hak untuk bebas dari tindak kekerasan dalam rumah tangga  

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi tetapi  jarang terungkap karena dianggap 
sebagai masalah keluarga. Anggota yang rentan terhadap tindak kekerasan dalam rumah 
tangga adalah anak dan perempuan. Menurut UU No. 23 tahun 2004, kekerasan dalam rumah 
tangga adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang dapat menimbulkan 
penderitaan dan  kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah 
tangga atau merampas kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.  

Menurut pasal 28 E ayat (1) UUD 1945  dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas 
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 
kekuasaannya, berhak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu  yang merupakan hak asasi. Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa setiap 
orang berhak atas perlindungan pribadi dan   bebas dari tindak kekerasan dalam rumah 
tangga. Dewasa ini tindak kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga 
semakin meningkat. Tindak kekerasan dapat terjadi di mana dan kapan saja serta korban 
kekerasan kebanyakan kaum perempuan dan anak-anak. Mereka berada pada posisi yang 
lemah baik secara fisik, mental, ekonomi, dan budaya sehingga dirasa perlu untuk mendapat 
perlindungan.  
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Menurut UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 
dijelaskan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat 
timbulnya  penderitaan dan kesengsaran. Kekerasan dalam rumah tangga timbul karena 
berbagai faktor. Dari berbagai kasus, kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar 
ditimbulkan karena faktor ekonomi. Tekanan ekonomi membuat   keluarga tersebut tidak 
mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Tekanan ekonomi yang  hebat membuat anggota 
keluarga tersebut eksplosif mudah marah dan sulit mengendalikan diri. Misalnya, seorang 
perempuan desa yang miskin akhirnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT). 
Pekerjaan yang diselesaikan tidak sesuai dengan harapan keluarga yang diikutinya. Akibatnya,  
PRT tersebut memperoleh perlakuan kasar dan kadang kala penyiksaan fisik dan mental.  

Di samping faktor ekonomi, para  korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki 
pendidikan yang rendah. Mereka belum memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sehingga 
jika haknya dilanggar maka ia tidak tahu ke mana harus meminta perlindungan. Keluarga tidak  
terdidik juga potensial melakukan kekerasan dalam rumah tangga.   

Adanya UU Nomor 23 tahun 2004 tersebut memberikan perlindungan hukum kepada 
setiap orang untuk tidak diperlakukan dengan kekerasan. Hanya saja, kekerasan dalam rumah 
tangga tersebut sulit diungkap karena dianggap sebagai urusan rumah tangga sendiri dan 
orang lain dianggap  tidak boleh ikut campur.  

f.  Hak untuk mengembangkan diri  

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan 
berkembang secara layak (Pasal 11 UU No. 1999).  Perkembangan pribadi tersebut tidak hanya 
bersifat fisik saja tetapi juga sosial, psikologis kejiwaan, rohaniah, dan spiritualitasnya. Secara  
fisik setiap orang, apalagi anak-anak berhak untuk tumbuh secara sehat. Kebutuhan fisik 
berupa makanan dan minuman yang sehat dan bergizi, rumah sehat, dan gerak fisik yang sehat 
bagi perkembangan fisik secara optimal sangat dibutuhkan. Perkembangan psikologis kejiwaan 
juga harus berjalan secara wajar. Rasa aman dan terlindungi menjadi dambaan setiap  orang. 
Kebutuhan rasa aman yang terpenuhi dengan baik akan menciptakan suasana yang tenteram, 
bebas dari rasa stres dan takut. Perasaan yang  tenang membuat orang akan dapat hidup 
sejahtera. Demikian pula perkembangan  sosial, rohaniah, dan spiritual juga akan berkembang 
manakala kebutuhan dasar lainnya tersebut dapat terpenuhi.  

 h.  Hak untuk memperoleh keadilan  

Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan. Keadilan menjadi 
dambaan setiap orang.  Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban akan menimbulkan 
pelanggaran hak atas keadilan tersebut.  Begitu berharga rasa keadilan itu maka di dalam 
masyarakat muncul simbol datangnya “ratu adil”, “gunungan” atau “nasi tumpeng” yang 
bagian bawah untuk dinikmati masyarakat yaitu kemakmuran. Untuk menjamin rasa keadilan 
itu maka perlu perlindungan hukum. Hukum tanpa keadilan akan sewenang-wenang dan 
keadilan tanpa hukum hanya  akan menjadi impian karena tidak memperoleh perlindungan 
hukum.  
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 2.  Sosial dan Budaya  

 Memajukan diri sebagai pribadi tidak  dapat dilepaskan dari kepentingan masyarakat. 
Kemajuan individu akan membawa kemajuan pula dalam masyarakat.  Kebutuhan untuk 
memajukan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara menjadi hak setiap orang. Hal ini 
dinyatakan di dalam pasal 28 C ayat 2 yang berbunyi bahwa “setiap orang berhak untuk 
memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 
masyarakat, bangsa dan negara”.  

Masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Berbagai upacara adat dan 
kebudayaan, bahasa daerah, seni, pakaian serta makanan tradisional masih dijalankan untuk 
mengatur kehidupan bersama. Semuanya menjadi identitas nasional yang disimbolisasi dalam 
“bhinneka tunggal ika”. Kekayaan masyarakat dan budaya dijamin kelangsungan hidupnya 
untuk kemajuan peradaban manusia. Pasal 28 I ayat 3 menyatakan bahwa “identitas budaya 
dan hak masyarakat tradisional dihormati  selaras dengan perkembangan zaman dan 
peradaban”.  

Kehidupan bermasyarakat tidak dapat dilepaskan dari lingkungan hidup yang baik dan 
sehat. Gangguan kesehatan sering kali muncul dari lingkungan hidup yang tidak sehat. Oleh 
sebab itu lingkungan hidup yang sehat menjadi hak setiap orang dalam kehidupan masyarakat. 
Hal ini dinyatakan di dalam pasal 28 H ayat 1 bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 
dan batin, bertempat tinggal,  dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 
berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.  

Interpretasi terhadap HAM ditentukan oleh faktor-faktor sosial budaya.  

Masyarakat yang terdidik relatif memiliki budaya yang sadar terhadap hak dan 
kewajiban. Kesadaran tersebut dibentuk melalui proses pendidikan yang panjang. Budaya kerja 
terbentuk juga melalui budaya terdidik. Kinerja seseorang akan menentukan penguasaan aset 
dan sarana yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Budaya pluralistik memberikan potensi 
dinamika  masyarakat. Hal ini terjadi karena persepsi budaya terhadap kehidupan bersama 
berbeda-beda, bahkan bertentangan. Akibatnya mudah  terjadi konflik. Penyelesaian budaya 
telah dilakukan oleh nenek moyang  bangsa Indonesia dengan memberikan konsep  bhinneka 
tunggal ika, artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu sebagai bangsa Indonesia.  

 3.  Hukum  

 Hukum merupakan aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, mempunyai 
tujuan tertentu, dan pelanggaran  atas aturan tersebut akan dikenai sanksi hukum. Negara 
Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3) menunjukkan bahwa negara kita menganut 
teori kedaulatan hukum. Artinya semua warga negara dan penyelenggara  negara wajib tunduk 
dan patuh pada hukum.  

Pasal 28 D ayat 1 dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian  hukum yang adil serta perlakuan yang sama dalam bidang 
hukum”. Sebelumnya, pasal 27 ayat 1 dinyatakan pula bahwa “segala warga negara bersamaan 
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu  dengan tidak ada kecualinya”. Dari pernyataan ini, hukum dilaksanakan 
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untuk melindungi dan menjamin keadilan. Tidak ada diskriminasi dalam perlakuan hukum baik 
bagi penyelenggara negara maupun warga negara.  

Pasal  D ayat 4 dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. 
Status kewarganegaraan merupakan status hukum yang harus dipenuhi oleh setiap orang 
Indonesia. Bahkan, orang dapat berpindah kewarganegaraannya manakala memang 
diperlukan. Misalnya, seorang wanita menikah dengan laki-laki warga negara asing (WNA) atau 
sebaliknya, setiap laki-laki dapat menikah dengan perempuan WNA.  

4.  Politik  

Pasal 28 D ayat ayat 3 dinyatakan bahwa  “setiap warga negara berhak mendapat 
kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.  Lebih lanjut dalam pasal 28 E ayat 3 dinyatakan 
bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan  berserikat, berkumpul dan mengeluarkan  
pendapat”. Hak politik ini kemudian dituangkan dalam UU Pemilu. Setiap warga negara 
memiliki kebebasan untuk mengikuti atau membentuk partai politik yang diminatinya. 
Kebebasan politik dapat dinikmati setiap warga negara untuk mendirikan partai politik, 
mempunyai hak pilih dan dipilih, bahkan berhak menjadi presiden dan wakil presiden.  

Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung dan berpasangan. 
Kedua pasangan tersebut dicalonkan melalui partai politik kemudian dipilih oleh rakyat secara 
langsung. Apabila pasangan tersebut belum memperoleh suara yang ditetapkan (50%+1), 
dilakukan pemilihan tahap II.  

Kebebasan politik dilaksanakan dengan memperhatikan sopan santun dan budaya 
bangsa agar kebebasan tidak  melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Selain 
itu, kebebasan berpolitik dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hukum agar tidak 
melanggar ketertiban dan keamanan masyarakat. Di samping itu kebebasan dalam berpolitik 
juga dilakukan sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan agar tidak menimbulkan dosa dan menjadi 
atheis. Akhirnya, kebebasan dalam berpolitik tidak bertentangan dengan negara karena akan 
meruntuhkan negara.  

 5.  Hak Anak  

 Hak anak adalah bagian dari hak asasi  manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan 
dipenuhi oleh orang tua,  keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.. Anak-anak dalam 
keluarga  masih membutuhkan pertumbuhan dan perkembangan. Mereka masih lemah dan  
rentan terhadap berbagai tindak kekerasan dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Untuk itu 
perkembangan kehidupannya perlu dilindungi agar kepribadiannya berkembang secara wajar 
dan optimal. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap 
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Siapakah yang disebut dengan anak itu? 
Seseorang dikatakan masih anak jika yang bersangkutan belum mencapai usia 21 tahun atau 
belum pernah kawin.  

Untuk melaksanakan dan melindungi hak anak tersebut, dibuatlah beberapa undang-
undang. UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. UU nomor 3 tahun 1997 dibuat 
untuk secara khusus mengadili anak, dan UU Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.  
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Menurut UU No. 23 tahun 2002,  perlindungan anak adalah semua kegiatan yang 
menjamin dan melindungi anak-anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,  dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak-anak yang berhak  mendapat 
perlindungan adalah sebagai berikut.  

Anak terlantar yaitu anak yang tidak tercukupi semua kebutuhannya secara wajar, baik 
fisik, mental, spiritual, maupun sosial; Anak yang menyandang cacat yaitu mereka yang 
mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhannya secara 
wajar; Anak yang memiliki keunggulan yaitu anak yang memiliki kecerdasan luar biasa  atau 
bakat istimewa; Anak angkat yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan 
orang tua, wali yang sah yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan 
membesarkan anak tersebut kepada lingkungan keluarga yang memperoleh putusan 
pengadilan yang tetap; dan Anak asuh adalah anak yang diasuh  oleh seseorang atau lembaga 
untuk diberikan perawatan, bimbingan, pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan.  

Prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah sebagai berikut. Non 
diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan 
perkembangan.  Penghargaan terhadap  pendapat anak.  

Hak anak perlu dilindungi dengan tujuan  untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak 
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi  secara optimal sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 
sehingga terwujudnya anak Indonesia yang berakhlak mulia dan sejahtera (pasal 3 UU No. 23 
tahun 2002).     

Agar anak tidak memperoleh tindak kekerasan yang menghambat pertumbuhan dan 
perkembangannya, maka perlu dilindungi hak-haknya. Menurut UU nomor 4 tahun 1979, hak 
anak yang harus dilindungi adalah sebagai berikut. Anak berhak atas kesejahteraan, 
perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di 
dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.  

Anak berhak atas pelayanan yang mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial 
sesuai dengan negara yang baik dan berguna. Anak berhak atas pemeliharaan dan 
perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.  

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan 
atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan secara wajar. Siapakah yang bertanggung 
jawab atas kesejahteraan anak? Ya, orang tua yang pertama-tama bertanggung jawab atas 
terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Apabila orang 
tua terbukti melalaikan tugas dan tanggung jawabnya, maka ia dapat dicabut haknya untuk 
merawat dan mengasuh anaknya. Pencabutan kuasa  pengasuhan tersebut tidak dapat 
menghapuskan kewajiban membiayai kehidupan, kesejahteraan, dan pendidikannya. 
Pencabutan kuasa asuh atas anak ditetapkan dengan keputusan hakim yang mempunyai 
kekuatan hukum  yang tetap.  
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Hak Asasi Manusia Menurut Ajaran Islam  

Agama Islam dipercaya umat Islam sebagai agama yang terakhir dan paling lengkap 
diturunkan Tuhan kepada manusia melalui nabi Muhammad SAW dengan kitab suci Al Qur`an.  
Umat Islam sebagai pengikut nabi Muhammad SAW meyakini sistem kepercayaan di dalam 
rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam tersebut adalah (a) membaca syahadat, (b) shalat, (c)  
puasa, (d) zakat, dan (e) ibadah haji.  

Kelima rukun Islam tersebut merupakan  satu kesatuan utuh yang tak dapat dipisahkan 
satu dengan lainnya. Seseorang  telah menjadi orang Islam karena telah menjalani kelima 
rukun Islam tersebut. Setelah menjadi orang Islam, maka ia beriman (percaya) kepada: (a) 
Allah, (b) kitab suci Alqur`an, (c) malaikat, (d) Rasul, (e) hal yang gaib, (f) ketentuan qodo` dan 
qodar (takdir).  

Kehidupan umat Islam dibimbing dengan aturan dan tuntunan kitab suci Al Qur`an dan 
Sunnah Rasul. Tuntunan tersebut dapat dikelompokkan menjadi: (a) Aqidah yaitu keyakinan 
orang Islam terhadap ketauhidan (keesaan) kepada Allah, bukan kepada sesuatu yang lain. 
Aqidah tersebut sebagai esensi  ajaran Islam yang tidak dapat ditawar-tawar lagi bagi 
seseorang. Cermin dari ketauhidan seseorang tampak dalam perilaku sehari-hari sebagai 
bentuk pengabdian hanya kepada Allah semata. (b) Syariah yaitu ajaran Islam sebagaimana 
terdapat di dalam kitab suci Al Qur`an dan sunnah Rasul. Syariah tersebut sebagai aturan 
hukum-hukum Islam akan membimbing orang kepada ketauhidan  kepada Allah. Semua 
persoalan kehidupan dicarikan penyelesaiannya di dalam Al  Qur`an dan sunnah Rasul 
tersebut. (c) Muamallah yaitu hubungan antarsesama manusia dan manusia dengan 
lingkungannya yang dijiwai dengan syariah  dan aqidah. Baik buruknya perilaku manusia dalam 
hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungan alam ditentukan oleh aqidah dan 
syariah.  

HAM dalam perspektif ajaran Islam didasarkan pada ketentuan di dalam Al Qur`an dan 
sunnah Rasul. HAM dalam Islam tidak bersifat sekuler sebagaimana pada ajaran HAM di Barat 
tetapi bersifat religius. Menurut Deklarasi Universal tentang HAM dalam Islam di Paris tahun  
1981 (Supriyanto Abdi dalam Sobirin, 2003) beberapa pokok pikiran HAM adalah sebagai 
berikut.  

a. Islam mempunyai konsep HAM yang  genuine  (asli)  sudah dirumuskan sejak abad 
tujuh Masehi. Seluruh kandungan deklarasi dirumuskan berdasarkan Al Qur`an dan 
Hadist (sunnah Rasul)  

b. HAM merupakan preskripsi yang dititahkan kepada manusia dan bukan dibawa sejak 
lahir sehingga yang ada yaitu kewajiban manusia  kepada Tuhan dan hak Tuhan kepada 
makhlukNya.  

Menurut ajaran Islam, manusia itu dilahirkan dari materi yang sama dan dalam 
keadaan yang sama. Tidak ada diskriminasi di dalam Islam. HAM di dalam ajaran Islam  
memiliki  5 prinsip sebagai berikut:  

a. hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup,   
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b. hak perlindungan terhadap keyakinan (tidak ada penafsiran dalam agama atau bagimu 
agamamu dan bagiku agamaku),  

c. hak perlindungan terhadap akal pikiran,  
d. hak perlindungan terhadap hak milik, dan  
e. hak berkeluarga atau hak memperoleh  keturunan dan mempertahankan nama baik.  

Kelima prinsip HAM tersebut dapat dikategorikan ke dalam  tiga tingkatan sebagai 
berikut: (a) hak dasar yang bila dilanggar akan hilang kemanusiaannya misalnya akal pikiran 
dan keyakinan beragama, (b) hak sekunder yang bila dilanggar akan berakibat hilangnya hak 
elementer, dan (c) hak tersier yaitu hak yang lebih rendah daripada hak primer dan sekunder 
(Sobirin Malian, 2003). 

Semua manusia diciptakan oleh Allah  dengan unsur atau materi yang sama, 
sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An Nisa ayat 1. Atas dasar itu maka manusia mempunyai 
kedudukan dan derajat yang sama (equality) sebagai hamba di muka Allah, Tuhan Yang Maha 
Esa seperti dijelaskan di dalam Q.S. AL An`am ayat 165.  

Perbedaannya hanya terletak pada ketaqwaan kepada Allah.  Laki-laki dan perempuan 
diciptakan untuk saling kenal mengenal dan bekerja sama membangun rumah tangga yang 
bahagia di dunia dan  akhirat. Interpretasi gender yang membedakan antara jenis kelamin laki-
laki hanya merupakan fiqih kultural yang bersifat pemihakan dan perhatian terhadap 
kelompok perempuan yang tertindas (Nasaruddin Umar, 2002) oleh tradisi  sebelum Islam 
datang. Banyak kaum perempuan mengalami banyak perlakuan tidak adil sehingga ulama fikih 
memberikan pemihakan membela hak-hak kaum perempuan. Unsur kesetaraan dan keadilan 
tercermin di dalam Al Qur`an  yang mempersilakan kecerdasaan manusia menata pembagian 
peran kaum laki-laki dan perempuan. Jika yang mengalami penindasan itu kaum laki-laki, maka 
aspek jender adalah pemihakan kepada kaum laki-laki yang tertindas tersebut. Kesetaraan dan 
keadilan sebagai hak yang dinikmati oleh siapapun juga untuk mencapai mawaddah warohmah 
(rahmat) dan sakinah dalam rangka tujuan hidup mulia di dunia dan akhirat.  

Semua hak asasi yang dimiliki manusia menurut perspektif ajaran Islam dipahami 
sebagai upaya manusia untuk mendekatkan dan mengabdikan  diri kepada Allah.  Dengan kata 
lain hak-hak dasar manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Allah digunakan sebagai 
sarana untuk mengabdikan diri kepadaNya. HAM menjadi kewajiban asasi untuk melaksanakan 
semua aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah.  

Latihan  

1. Pergaulan bebas dan longgarnya ikatan perkawinan terutama di kota besar, telah 
mengakibatkan banyak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Kelahiran anak di luar 
perkawinan  yang sah makin hari makin meningkat. Kelahiran di luar perkawinan ada yang 
disengaja dan ada pula yang  tidak disengaja.  Kelahiran anak di luar perkawinan karena 
kesengajaan terjadi karena pasangan sengaja hidup bersama tanpa terikat perkawinan sah. 
Dikatakan tidak sengaja karena ada tindak kekerasan seks yang menyebabkan kehamilan. 
Dapatkah karena kehamilan yang tidak dikehendaki orang tuanya digugurkan (aborsi) hanya 
untuk menutupi aib, mengurangi beban ekonomi sebab jumlah anak sudah banyak,  dan lain 
sebagainya? Mengapa?  
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2. Dewasa ini, biaya pendidikan semakin meningkat bahkan cenderung sangat mahal apalagi 
untuk pendidikan yang bermutu.   Dilihat dari HAM, apakah pendidikan yang bermutu tersebut 
harus dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat tanpa kecuali? Mengapa demikian?  

3. Tekanan ekonomi membuat sebagian  warga negara bekerja dalam bidang-bidang yang tidak 
layak dilakukan. Misalnya sebagai pemulung, PSK, penjual obat terlarang, perdagangan 
manusia  (trafficking) dan lain sebagainya. Apakah demi kebebasan dan hak asasi pekerjaan 
tersebut dapat dilakukan? Mengapa? 

4.  Apakah demi alasan mendidik anak, seorang guru atau orang tua melakukan tindak kekerasan 
seperti memukul dengan keras anak tersebut? Mengapa demikian?  

5. Mengapa dalam kebebasan berpolitik tidak boleh memfitnah dan menelanjangi lawan 
politiknya?   
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BAB VII 

IMPLEMENTASI HAM DALAM BERBAGAI BIDANG  KEHIDUPAN 

 

Hak asasi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Demikian pula implementasinya 
dalam kehidupan yang meliputi berbagai beidang kehidupan manusia,  baik meliputi hak pribadi, 
hukum, politik, sosial budaya, ekonomi, dan intelektual. Dalam unit ini anda dapat mempelajari 
implementasi HAM dsalam berbagai bidang kehidupan tersebut.   

Implementasi HAM dalam Kehidupan Pribadi, Hukum dan Politik  

Pendahuluan  

HAM sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir yang diberikan Tuhan 
Yang Maha Esa, buan sebagai suatu hak yang bersifat statik tetapi dinamis. Di dalamnya terkandung 
sistem nilai komprehensif sehingga tanpa HAM harkat dan martabat manusia menjadi hilang. 
Dinamika HAM memerlukan perjuangan secara terus menerus untuk  mewujudkan agar HAM 
seseorang tidak dilanggar oleh orang lain. Implementasi HAM dalam dinamika kehidupan tersebut 
sangat luas dan dapat dikelompokkan ke dalam bidang kehidupan pribadi, hukum, politik, sosial 
budaya, ekonomi, dan karya intelektual.  

Implementasi HAM dalam berbagai bidang kehidupan perlu memperhatikan berbagai 
pertimbangan sebagai berikut:  

a. sistem nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat, bangsa dan negara agar kehidupan 
seseorang menjadi bermakna,  

b. sistem filsafat dan dasar negara agar implementasi HAM tidak mengganggu kehidupan 
negara,  

c. agama agar HAM semakin meningkatkan kualitas kehidupan religius seseorang   
d. adat dan kebudayaan agar implementasi HAM tidak terasing dari kehidupan masyarakat,  
e. hukum agar implementasi HAM dalam kehidupan tidak mengganggu ketertiban masyarakat.  

Pada sub unit ini anda dapat mempelajari tentang implementasi HAM dalam bidang 
kehidupan pribadi, hukum dan bidang politik. Bidang lainnya akan dapat anda pelajari melalui sub 
unit berikutnya. Kompetensi yang diharapkan adalah anda mampu: (a) menganalisis implementasi 
HAM dalam kehidupan pribadi, (b) menganalisis HAM dalam bidang hukum,  (c) menganalisis HAM 
dalam kehidupan politik  

Implementasi HAM dalam kehidupan Pribadi    

Setiap manusia dilahirkan dalam suatu keluarga dan menjadi bagian utuh dari keluarga 
tersebut. Keluarga juga menjadi bagian utuh dari suatu masyarakat. Seterusnya, masyarakat juga 
bagian integral dari suatu bangsa atau negara. Individu sebagai pribadi tumbuh dan berkembang di 
dalam masyarakat. Namun demikian, 

perkembangannya tersebut juga ditentukan oleh faktor bawaan berupa minat, bakat dan 
selera. Perkembangan pribadi berada dalam antar aksi individu yang dipengaruh berbagai faktor, 
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terutama faktor alamiah, dan sosial budaya. Karenanya, perembangan dan minat pribadi dapat 
berbeda-beda.  

Setiap orang suka musik sesuai dengan yang diminatinya. Ada yang suka musik klasik, 
tradisional, pop, rap, dangdut, jazz, keroncong, country, musik Barat maupun musik Indonesia.  
Ketika seseorang  menyukai dan menikmati salah satu musik tertentu, maka cara menikmati musik 
tersebut harus tidak melanggar atau mengganggu kebebasan orang lain. Sebab  setiap orang 
mempunyai kebebasan.   

Dikatakan bebas karena ia bebas dari tekanandan ancaman pihak lainnya. Selain itu ia juga 
bebas melakukan sesuatu yang disukainya. Kebebasan atau kemerdekaan  dilindungi hukum dan 
undang-undang (pasal 28  dan  28 E ayat 3).  

Kebebasan untuk berekspresi diri sesuai dengan yang diminatinya perlu memperhatikan hak 
kebebasan orang lain. Suatu komunitas penggemar motor gede (moge) ketika berkumpul dan 
konvoi di  jalan raya perlu memperhatikan para pengguna jalan lainnya sehingga kebebasan dan 
kenyamanan setiap pengguna jalan tetap dilindung. Pada gambar di bawah ini dapat diketahui 
bahwa penggemar moge tersebut menutup jalan tanpa memperhatikan pengguna jalan lainnya. 
Masing-masing pengendara dengan atribut dan identitasnya show  of force seakan-akan 
masyarakat pelu mengetahui eksistensi komunitas  penggemar moge dalam masyarakat. Hak siapa 
yang dilanggar oleh penggemar moge tersebut?  

hobinya secara bersama-sama di jalan raya. Jalan raya yang dilaluinya dipenuhi pengendara 
tersebut sehingga tidak memberikan kesempatan pada pemakai jalan lain untuk lewat dengan 
nyaman.  

Implementasi HAM dalam kehidupan pribadi agar tidak bertentangan atau melanggar hak 
orang lain perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

a. kebebasan orang lain agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kebebasan antar pribadi  
b. tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan 

kebudayaan bangsa karena akan mengingkari kodratnya sebagai makhluk sosial yang 
berbudaya  

c. tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku sebab akan 
mengganggu ketertiban umum dan keadilan  

d. tidak bertentangan dengan negara karena akan menimbulkan perpecahan bangsa dan 
negara  

e. tidak bertentangan dengan agama yang dianut dan semangat keagamaan masyarakat.  
f. Penerapan hak asasi harus meningkatkan harkat dan martabat mnusia, dan bukan 

sebaliknya malahan merendahkan derajatnya.  

Tuntutan terhadap HAM sering dikacaukan dengan kebebasan yang tiada batasnya. Memang, 
HAM itu universal dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga tetapi dalam penerapannya  harus 
sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang bersangkutan. Di balik kebebasan seseorang itu ada 
kebebasan orang lain yang juga harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. Di situ ada hak maka  di 
sisi lain ada kewajiban untuk memberikan hak orang lain.  
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Manusia sebagai individu memiliki hak-hak pribadi yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun 
juga, termasuk negara. Bahkan hak pribadi tersebut harus dijamin dan dilindungi serta 
dikembangkan  sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Menurut UUD 1945 dan 
UU Nomor 39 tahun 1999, hak pribadi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.  

a. hak hidup,   
b. hak kebebasan beragama,  
c. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan   
d. hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat  
e. hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar  
f. hak memperoleh pendidikan dan ipteks  
g. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan kewarganegaraan  
h. hak atas pekerjaan yang layak  
i. hak untuk bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat  manusia dan ancaman 

ketakutan untuk berbuat sesuatu, termasuk di dalamnya hak untuk  bebas dari tindak 
kekerasan dalam rumah tangga  

j. hak tempat tinggal dan layanan kesehatan  
k. hak milik artinya setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama 

dengan orang lain demi pengembangan diri, keluarga, bangsa, dan masyarakatnya dengan 
cara tidak melawan hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak miliknya dengan 
sewenang-wenang dan secara melawan  

l. hak tidak diperbudak  
m. hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif   

Implementasi HAM dalam kehidupan hukum   

Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Implikasi dari 
pasal ini adalah setiap warga negara dan penyelenggara wajib tunduk dan patuh pada hukum. 
Penyelesaian masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara wajib dilakukan menurut  
hukum. Penyelesaian secara hukum itu merupakan perwujudan dari  supremasi hukum. Dengan 
konsep ini maka Indonesia menganut teori  rechstaats atau  rule of law. Ciri  rechstaats  negara 
hukum adalah sebagai berikut:  

a. adanya perlindungan HAM  
b. adanya pemisahan dan pembagian  kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM  
c. pemerintahan berdasarkan peraturan  
d. adanya peradilan administrasi.  

Konsep  rechstaats hampir sama dengan konsep  the rule of law. Menurut Wiyono (2006), 
unsur-unsur yang harus ada pada negara yang menganut the rule of law adalah sebagai berikut:  

a. adanya supremasi aturan-aturan  
b. adanya  kesamaan kedudukan di depan hukum  
c. adanya jaminan perlindungan HAM  

Implementasi konsep  rechstaats atau  rule of law dalam kehidupan negara Indonesia 
berdasarkan Pancasila diuraikan oleh Hadjon (1987) sebagai berikut:  
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a. keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan rakyat berdasarkan 
kerukunan  

b. hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara  
c. prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir 

jika musyawarah itu gagal  
d. keseimbangan anntara hak dan kewajiban  

Implementasi HAM di dalam hukum ditunjukkan adanya pengakuan hak atas persamaan di 
depan hukum atau perlindungan yang sama oleh hukum. Asas persamaan di depan hukum ini 
menjadi  landasan pokok masyarakat yang adil dan demokratis. Setiap orang, baik kaya atau miskin, 
anggota mayoritas atau minoritas etnik, mayoritas atau minoritas agama, penguasa atau oposisi, 
kesemuanya berhak mendapat perlindungan yang sama di  depan hukum. Tidak seorangpun dapat 
diperlakukan secara diskriminiatif di depan hukum. Oleh karena itu harus ada sistem peradilan yang 
jujur dan terbuka.   

Perlindungan yang sama di depan hukum membawa implikasi pada proses yang wajar. Sebab 
ada kecenderungan bahwa orang yang menjalankan kekuasaan peradilan akan menyalahgunakan 
kekuasaan.  Atas nama negara banyak individu dipenjarakan, dirampas kebebasan dan hartanya, 
bahkan dihukum mati tanpa dikenai dengan tuduhan resmi dan disertai bukti-bukti yang cukup. Jika 
ada tuduhan terhadap seseorang telah melakukan tindak pidana, maka selama belum ada 
keputusan hakim atau hukum dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, ia 
harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (presumption innocense). Ia harus diperlakukan 
sama dan tidak disiksa. Ia tetap diperlakukan secara sama dan manusiawi. Penegak hukum tidak 
boleh melakukan penahanan terhadap seseorang tanpa tunduhan resmi yang jelas, apalagi 
menggunakan cara-cara penyiksaan fisik dan psikologis untuk melakukan mendapatkan keterangan.  
Memang, setiap negara manapun di dunia mempunyai tugas dan tanggung jawab menjaga 
ketertiban masyarakat. Tetapi, prosedur dan aturan yang digunakan oleh negara untuk menjaga 
ketertiban masyarakat tersebut tidak boleh sewenang-wenang melainkan harus sesuai dengan 
hukum yang adil. Apa saja syarat adanya proses hukum yang wajar dan adil itu? Suatu proses 
hukum dikatakan wajar apabila memenuhi syarat sebagai berikut:  

a. hukum tidak berlaku surut artinya hukum itu tidak diberlakukan kepada para pelaku 
pelanggaran hukum sebelum aturan hukum itu dibuat dan ditetapkan secara sah.  

b. tidak seorangpun dapat dituduh dua kali melakukan  tindak kejahatan yang sama  
c. seseorang dianggap tidak bersalah selama belum ada keputusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap,  presumtion of innosence.  
d. semua orang diperlakukan sama di depan hukum, artinya tidak ada diskriminasi di dalam 

proses hukum proses hukum yang dilakukan sesuai dengan keadilan hukum dan keadilan 
masyarakat.  

e. setiap orang tidak boleh dihukum tanpa ada ketentuan hukum yang berlaku  
f. setiap orang berhak didampingi pembela di dalam proses peradilan, mulai dari pemeriksaan 

sampai dengan  keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan yang tetap Implementasi 
HAM didalam kehidupan hukum secara yuridis konstitusional telah diatur di dalam UUD 
1945.  



www.pakode.wordpress.com 

 Bahan Ajar Pend. HAM PGSD 2012|69 
 

Sebagai hukum positif dan menjadi sumber hukum bagi peraturan hukum di bawahnya, 
UUD  1945 telah meletakkan dasar-dasar implementasi HAM dalam kehidupan hukum 
sekalipun masih bersifat umum.  

Implementasi HAM dalam kehidupan politik   

Di dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
dalam permusyawaratan perwakilan. Penyelesaian masalah kehidupan berbangsa dan bernegara 
dilakukan dengan  permusyawaratan, artinya dibicarakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Proses 
pembahasannya dilakukan dengan hikmat yaitu dilakukan dengan akal sehat atau rasional (benar) 
dan baik (moral dan etika). Atas dasar itu maka negara Indonesia menganut teori kedaulatan 
rakyat, sebagaimana di tegaskan di dalam pasal 1 ayat 2 “kedaulatan di tangan rakyat dan 
dilaksanakan sesuai dengan UUD”. Atas dasar pasal ini maka sistem demokrasi yang dilakukan 
adalah demokrasi konstitusional. Untuk menyalurkan aspirasi politik hanya dapat dilakukan secara 
tertib dan berkeadilan dengan hukum dan konstitusi.  

Implementasi HAM  dalam bidang politik dijamin secara konstitusional. Menurut pasal 28 
UUD 1945 dikatakan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan 
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan UU. Lebih lanjut dijelaskan di dalam pasal 28 D 
ayat 3 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama. Pasal 28 
E ayat 3 menjelaskan pula bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan 
mengeluarkan pendapat. Dari ketentuan pasal tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa 
impelmentasi HAM di dalam bidang politik perlu memperhatikan:  

a. peraturan hukum yang berlaku sebagaimana dituangkan dalam UUD, UU, dan PP serta 
peraturan pelaksanan lainnya agar hak-hak politik tidak dilanggar oleh orang atau pihak lain  

b. etika dan moral politik agar di dalam melaksanakan hak politik dilakukan dengan baik dan 
bertanggungjawab  

c. ajaran Tuhan sebagaimana diatur dalam agama yang diyakini sehingga pelaksanaan hak politik 
itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa  

d. budaya masyarakat Indonesia sehingga  hak-hak politik dilakukan secara santun dan 
bermartabat serta berkepribadian Indonesia di dalam melaksanakan hak politik tetap perlu 
menjaga integritas nasional dan tidak menimbulkan perpecahan nasional. 

Hak-hak politik dimiliki setiap warga negara Indonesia. Hak politik tersebut dijamin oleh UUD. 
Penyampaian aspirasi melalui demonstrasi dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan norma yang 
berlaku sehingga tertib dan santun. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa polisi bertugas 
mengatur ketertiban sehingga demonstrasi berjalan tertib dan aman. Para demonstran 
menyampaikan orasi aspirasi korban bencana lumpur panas di Sidoarjo  yang belum mendapat 
ganti rugi yang memuaskan. Demonstrasi berlangsung secara damai dan tidak ada tindak 
kekerasan.  

Bentuk-bentuk hak politik   lainnya adalah sebagai berikut:  
a. hak berserikat dan berkumpul dapat dilakukan melalui organisasi massa dan politik. Untuk 

menyalurkan aspirasi politik setiap warga negara mempunyai hak pilih dan dipilih melalui 
pemilu. Pemilu di Indonesia telah dilakukan pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 
1992, 1997, 1999, dan 2004. Sejak tahun 2004 pemilihan umum untuk calon legislatif (DPR, 
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DPD, DPRD) dan pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden dilakukan secara 
langsung oleh rakyat. Hak politik rakyat sebagai wujud teori kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 
2 UUD 1945) merupakan implementasi HAM di dalam bidang politik.  

b. hak mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan. Bentuknya dilakukan melalui 
demonstrasi dan kebebasan pers untuk menyampaikan aspirasi tentang hak-haknya yang 
dilanggar oleh orang lain  

c. hak yang sama dalam pemerintahan  dilakukan melalui hak ikut dalam pemerintahan. 
Setiap orang berhak dipilih dan memilih wakil-wakilnya di DPR, DPRD, DPD atau duduk 
dalam pemerintahan. Misalnya seseorang mempunyai hak yang sama untuk menjadi 
presiden atau pegawai negeri sipil atau yang lainnya. Ketentuan untuk menjadi presiden 
diatur dalam UUD 1945 pasal 4 sampai dengan 9.  

d. mendirikan partai politik,  LSM (lembaga swadaya masyarakat), menyebarluaskan aspirasi 
dan nuraninya sesuai dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan  umum, 
dan keutuhan bangsa (pasal 24 UU No. 39 tahun 1999)  

e. hak untuk mogok kerja untuk menuntut hak-haknya sebagai pekerja  
f. hak memilih, memiliki, mengganti atau mempertahankan status  kewarganegaraan sesuai 

dengan UU kewarganegaraan  
g. hak berpindah kewarganegaraan sesuai dengan UU kewarganegaraan  
h. setiap orang berhak untuk bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi 

menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraan serta wajib 
melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan UU.  

i. Setiap orang berhak mencari suaka politik untuk memperoleh perlindungan politik dari 
negara lain.   

Kerjasama internasional dalam bidang  politik dilakukan dengan berbagai pertemuan pada 
forum-forum internasional. Pada tanggal 30 April 20007 yang lalu, dilaksanakan pertemuan anggota 
parlemen  dunia (Inter Parliamentary Union atau IPU yang dihadiri 126 negara di Bali. Di dalam 
pertemuan IPU tersebut dibahas situasi politik, ekonomi, dan sosial dengan fokus pada pemanasan 
global. Sidang IPU tersebut dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan dihadiri oleh Ketua 
DPR RI, Agung Laksono. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

Dari gambar 4.5  di atas dapat diketahui bahwa Indonesia kembali memperoleh kepercayaan 
olitik  untuk menyelenggarakan suatu sidang anggota parlemen dunia. Dari sidang itu bangsa 
Indonesia dapat melakukan kerjasama politik demi kepentingan nasional. Berbagai persoalan politik 
seperti konflik regional seperti di Thailand dan internasional  seperti di Irak  dan Timur Tengah 
menuntut Indonesia lebih berperan aktif di dunia internasional dengan politik luar negeri yang 
bebas aktif.   

Latihan  

1. Mengapa dalam melaksanakan hak pribadi perlu memperhatikan  norma dan aturan hukum 
yang berlaku?  

2. Apa saja yang menjadi syarat agar suatu proses hukum dilakukan secara wajar sesuai HAM?  
3. Jelaskan hubungan antara implementasi HAM dalam bidang politik dan hukum?  
4. Apa saja yang harus diperhatikan agar implementasi hak-hak politik itu berjalan dengan baik?  
5. Mengapa Indonesia menganut teori kedaulatan hukum?  
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BAB  VIII 

Imlementasi HAM dalam kehidupan ekonomi, sosial budaya dan karya intelektual 

 

Pendahuluan  

Implementasi HAM dalam berbagai bidang sangat luas. Pada  sub unit sebelumnya, anda telah 
mempelajari implementasi HAM dalam bidang kehidupan pribadi, hukum, dan politik. Pada sub unit 
4.2  ini anda   dapat mempelajari implementasi HAM dalam berbagai bidang ekonomi, sosial 
budaya, dan karya intelektual. Setelah  mempelajari sub unit ini,  anda diharapkan dapat:  

a. menganalisis HAM dalam kehidupan menganalisis HAM dalam kehidupan ekonomi  
b. menganalisis HAM dalam kehidupan sosial  budaya   
c. menganalisis HAM dalam karya intelektual (HAKi)  

Implementasi HAM dalam kehidupan ekonomi  

Setiap orang memiliki kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup tersebut hampir tak terbatas, misal 
kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan rohani atau spiritual. Mengingat kebutuhan hidup itu sangat 
banyak, sedangkan alat pemenuhannya terbatas, maka orang melakukan tindakan ekonomi dengan 
bekerja. Dengan bekerja, orang akan memperoleh penghasilan yang  dapat dipakai sebagai sarana 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut.   

Kegiatan ekonomi sebagai upaya  memenuhi kebutuhan hidup merupakan  kegiatan yang 
sangat fundmental bagi kehidupan manusia. Bahkan, kegiatan ekonomi itu dapat mensejahterakan 
dan sekaligus melahirkan sistem sosial dalam masyarakat. Pembukaan UUD 1945 menegaskan 
bahwa negara ini didirikan untuk memajukan kesejahteraan umum. Supaya kesejahteraan umum 
itu dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh rakyat, maka bumi, air, dan segala isinya 
dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia 
(pasal 33  UUD 1945 ayat 3).  Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan ekonomi itu 
berpusat pada kegiatan kerakyatan.  

Ekonomi kerakyatan tidak sama dengan ekonomi rakyat. Istilah ekonomi rakyat mempunyai 
konotasi negatif dan diskriminatif (Mubyarto, 2000). Dikatakan negatif karena ekonomi rakyat 
dilawankan  dengan ekonomi konglomerat. Dikatakan diskriminatif karena konsep tersebut 
dipandang memihak salah satu pelaku ekonomi, yaitu rakyat kecil. Ekonomi kerakyatan merupakan 
aturan main berekonomi (sistem) yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada  seluruh 
anggota masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Ketentuan pasal 33 UUD 1945 ayat (1) 
menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan. Artinya dalam menjalankan hak ekonomi tidak didasarkan atas persaingan tetapi 
kerjasama saling menguntungkan. Sekarang ini hampir tidak ada satu negara manapun di dunia 
yang hanya mengandalkan persaingan dan tidak membutuhkan kerjasama internasional. Sebab 
setiap negara memiliki potensi yang masing-masing yang berbeda.   

Lebih lanjut ayat (2)  menjelaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara 
dan yang menguasai hajat  hidup orang banyak dikuasai negara. Indonesia sebagai negara yang 
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bertumpu pada ekonomi agribsinis memiliki potensi yang sangat besar. Tanah yang luas dan subur 
dapat dijadikan lahan perkebunan yang produktif menunjang ekonomi nasional. Wilayah lautan 
yang sangat luas dengan potensi kekayaan hasil laut belum diekplorasi dan dieksploitasi untuk 
kesejahteraan bersama.  

Ketentuan ayat (3) menjelaskan bahwa  bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari 
ketentuan ini  dapat diketahui bahwa rakyat Indonesia mempunyai hak untuk dapat menikmati 
semua kekayaan alam demi kesejahteraan dan kemamuran. Atas dasr ini maka negara Indonesia 
menganut sistem negara kesejahteraan (welfare state). Perekonomian nasional diselenggarakan 
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan 
kesatuan ekonomi nasional. Para pelaku ekonomi di dalam ketentuan tersebut adalah masyarakat, 
swasta, dan  pemerintah. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi perlu memperhatikan hak-hak 
para pelaku ekonomi. Hak tersebut adalah kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi para pelaku 
ekonomi dalam menjalankan kegiatannya. Efisiensi merupakan prinsip ekonomi modern dengan 
menggunakan teknologi yaitu industri. Namun demikian,  kegiatan industri dan ekonomi lainnya 
harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial. Ekonomi nasional akan semakin mandiri 
berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan jika mempertimbangkan hak-hak ekonomi bagi para 
pelaku eonomi.  

Demokrasi ekonomi memberikan kesempatan yang sama kepada para pelaku ekonomi untuk 
mengembangkan ekonomi nasional. Tujuannya untuk kesejahteraan bersama (umum). Kesenjangan 
ekonomi harus dihapuskan karena akan menimbulkan kesenjangan sosial dan politik yang  akhirnya 
akan mengganggu kepentingan dan integritas nasional.  

Untuk membangkitkan kembali keeterpurukan ekonomi akibat krisis maka diperlukan 
reformasi. Reformasi ekonomi menuju demokrasi ekonomi (Wahyoedi, 2004) yang sesuai dengan 
HAM perlu memperhatikan:  

a. lebih menjamin pemerataan ekonomi  
b. membela kepentingan rakyat banyak tidak hanya untuk sektor usaha UKM dan koperasi, 

tetapi juga usaha swasta nasional dan BUMN  
c. mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin  
d. ekonomi yang berwawasan lingkungan demi kelangsungan hidup  
e. persaaingan dan kerjasama ekonomi baik lokal maupun global. 

Implementasi HAM dalam kehidupan Sosial dan budaya  

Kehidupan masyarakat merupakan wahana setiap orang untuk memenuhi kebutuhan 
berinteraksi dengan sesamanya. Kebutuhan pribadi tidak akan dapat dipenuhi tanpa bekerja sama 
dengan orang lain. Kebutuhan bersama yang harus dipenuhi merupakan hak publik. Untuk 
memenuhi hak publik itu diperlukan sarana atau fasilitas publik  

1. Layanan transportasi  
2. layanan  kesehatan (lingkungan sehat)  
3. perumahan sehat  
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4. layanan pendidikan  
5. kelestarian warisan budaya  

Negara menjamin HAM dan berkewajiban memberikan perlindungan, penegakan dan 
pemenuhan HAM. Untuk dapat menjamin HAM, negara dan pemerintah bertanggungjawab 
terhadap pelaksanaan HAM sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.  Salah satu tujuan 
negara sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan 
umum. Artinya, negara didirikan untuk menjamin agar semua kebutuhan hidup jasmani dan rohani 
dapat dipenuhi bagi   rakyat banyak.  

Upaya negara untuk memajukan masyarakat dan bangsa perlu memperhatikan identitas 
budaya dan hak masyarakat tradisional, sebagaimana terdapat pada gambar di atas. Simbol 
kesejahteraan berupa upacara adat “gunungan” di daerah Jogjakarta menunjukkan bahwa  
masyarakat berhak   untuk menikmati kesejahteraan tampak pada saat masyarakat berebut 
“gunungan” sedangkan pemimpin dibawa ke alam illahi (memimpin sesuai dengan aturan  yang 
ditetapkan dan diridloi Tuhan.  

Masyarakat adat dan lembaga adat  juga masih terdapat di Padang, Sumatera Barat dan desa 
Banjar di Bali. Hal ini sesuai dengan pasal 28 I ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “identitas budaya 
dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Di 
dalam masyarakat dan lembaga adat itu terdapat kearifan lokal dalam menyelesaikan kehidupan 
bersama.  

Kebutuhan akan hidup sehat bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan makan dan minum 
saja tetapi juga lingkungan hidup yang sehat.   Lingkungan hidup yang asri, sejuk, nyaman, dan 
aman sangat  dibutuhkan sebagi hunian yang sehat. Kesehatan lingkungan menjadi dambaan setiap 
masyarakat.  

Implementasi HAM dalam karya intelektual (HAKi)  

Manusia dibekali dengan kemampuan rasio, cipta, rasa, dan karsa, serta kebudayaan. 
Kemampuan tersebut  membuat  manusia mampu  beradaptasi dan beraktualisasi diri. Berbagai 
benda berupa barang atau jasa dibuat untuk bekal beradaptasi dengan lingkungan  Misalnya, 
seseorang yang tinggal di pedesaan maka ia akan mempertahankan hidupnya dengan  beradaptasi 
dengan membuat berbagai peralatan kebutuhan hidup sehari-hari di pedesaan. Orang tersebut 
membuat berbagai peralatan rumah tangga dengan anyaman. Anyaman tersebut setelah mendapat 
sentuhan seni akan menjadi karya seni yang tidak semua orang dapat melkukannya.  

untuk memenuhi kebutuhan makanan, orang membuat bahan lauk pauk dari berbagai hasil 
tanaman seperti kedelai untuk dibuat menjadi tahu dan tempe. Karya tersebut begitu banyak 
dijumpai di masyarakat  sehingga menjadi milik masyarakat. Tidak diketahui siapa pembuat 
pertama tempe dan tahu sehingga sampai sekarang belum ada yang mengklaim dan mendaftarkan 
sebagai hail karya intelektual. Akibatnya, produk barang ini sedkarang sudah diklaim sebagai karya 
intelektual orang Jepang. Kerajinan batik di berbagai daerah di Indonesia, sampai sekarang juga 
belum didaftarkan oleh orang atau lembaga sebagai hasil karya intelektual. Kerajinan batik tersebut 
sudah merakyat di daerah  Pekalongan, Jogya, Solo, Jawa Timur, Kalimantan, dan lain sebagainya. 
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Bangsa-bangsa lain banyak yang tertarik untuk mempelajari kerajinan batik ini sehingga beberapa 
diantaranya bahkan sudah diklaim sebagai karya intelektual.   

Kemampuan manusia untuk membuat sesuatu yang baru menimbulkan banyak temuan baru. 
Tamuan baru tersebut sebagai karya intelektual harus  dilindungi karena merupakan hak  yang 
dimiliki seseorang dan orang lain tidak mampu membuatnya.  Temuan baru tersebut dapat merupa 
barang dan jasa hasil temuan ilmiah ataupun temuan intelektual. Supaya tidak terjadi 
“pembajakan” yang merampas hak intelektual orang lain  maka diperlukan perlindungan hukum. 
Hak atas karya intelektual bermacam-macam. Setiap produk baik bersifat konkrit maupun abstrak 
sebagai karya intelektual harus  dihormati dan dihargai. Beberapa karya intelektual yang menjadi 
hak setiap pemiliknya adalah sebagai berikut.  

1.  Hak Cipta   

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi  pencipta atau penerima hak untuk memngumumkan atau 
memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin unuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menuut perundangan yang berlaku. Siapa saja yang dapat dikatakan  pencipta? 
Mereka ialah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama dengan  inspirasinya 
melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan imajinasi, pikiran, kecekatan, keterampilan atau 
keahlian 

Hak masyarakat untuk melestarikan budaya sebagaimana dijamin dalam pasal 28H ayat 3 
yang berbunyi bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan 
perkembangan zaman. Identitas budaya tersebut mencerminkan kepribadian suatu masyarakat. Di 
dalamnya terdapat suatu sistem nilai yang diyakini kebenarannya dan  menjadi pandangan hidup 
masyarakat. Kebudayaan tradisional yang masih relevan dengan perkembangan zaman perlu 
dikembangkan dan dilestarikan. yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas atau bersifat pribadi. 
Ukuran suatu ciptaan adalah didasarkan atas keaslian karya cipta tersebut. Apa saja ciptaan yang 
dilindungi oleh UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta? Ciptaan yang dilindungi (UU No. 19 tahun 
2002 pasal 12) adalah sebagai berikut:  

1. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan 
semua hasil karya tulis lain  

2. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu  
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan  
4. lagu atau musik dengan atau tanpa teks  
5. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim  
6. seni rupa dalam segala bentuk seperti  seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni 

pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan  
7. arsiterktur  
8. peta  
9. seni batik, fotografi.  
10. Sinematografi  
11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base dan karya lain dari hasil 

pengalihwujudan (tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli)  
12. Semua ciptaan yang tidak atau belum  diumumkan, tetapi sudahmerupakan suatu bentuk 

kesatuan yang nyat yang memungkinkan perbanykan hasil karya itu.  
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Apakah ada karya yang tidak dapat memiliki hak cipta? Karya-karya apa saja yang tidak 
dikategorikan melanggar hak cipta tersebut? Beberapa karya yang tidak ada atau tidak melanggar 
hak cipta  adalah sebagai berikut:  

1. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara  
2. peraturan perundang-undangan  
3. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah  
4. putusan pengadilan atau penetapan hakim  
5. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.  
6. pengumuman atau memperbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan  
7. pengumuman atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan pemerintah kecuali 

memang yang sudah dilndungi undang-undang  
8. pengambilan berita aktual baik seluruhnya atau sebagian dari lembaga penyiaran atau surat 

kabar  

Hak cipta yang dimiliki seseorang atau lembaga agar tidak dilanggar pihak lainnya perlu 
dilindungi undang-undang. Perlindungan tersebut dilakukan dengan cara mendaftarkan ciptaannya 
kepada lembaga yang berwenang. Bagaimana cara mendaftarkan ciptaan agar memiliki hak cipta?   

1) mendaftarkan ke Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan pendaftaran  Ciptaan dan 
dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan. Daftar Umum Ciptaan akan mencatat: (a) nama 
pencipta dan pemegang hak cipta, (b) tanggal penerimaan surat permohonan, (c) tanggal 
lengkapnya persyaratan, dan (d) nomor pendaftaran Ciptaan.  

2) Daftar Umum Ciptaan  tersebut dapat  dilihat oleh setiap orang dan tanpa dipungut biaya  
3) Pendaftaran Ciptaan ke dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas permohonan yang 

diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa  
4) Permohonan diajukan kepala Direktorat Jenderal dengan surat rangkap dua yang ditulis 

dalam bahasa Indonesia disertai dengan contoh ciptaan  
5) Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama sembilan bulan sejak 

permohonan diterima secara lengkap  

Hak cipta dapat diserahkan seluruhnya kepada pihak lain. Tetapi pemegang hak cipta dapat 
menggugat apabila terjadi pelanggaran dan tanpa persetujuan telah mengubah Ciptaan: (a) 
meniadakan nama Pencipta yang tercantum dalam Ciptaan, (b) menggantu atau mengubah judul 
Ciptaan, (c) mengubah isi Ciptaan. Pelanggaran atas hak cipta akan dikenai dengan sanksi pidana 
paling  sedikit penjara satu bulan dan paling lama tujuh tahun. Disamping pidana penjara, para 
pelaku pelanggran hak cipta dapat dikenai denda paling sedikit  satu juta rupiah dan paling banyak 
lima milyar rupiah.  

Selama hak cipta masih banyak dilanggar, maka kemajuan bangsa dan negara Indonesia 
mengalami hambatan. Inovasi dan invensi sangat sedikit dihasilkan karena plagiasi karya cipta atau 
karya ilmiah. Kebenaran ilmiah sebagai tujuan penciptaan  

karya ilmiah sulit ditemukan manakala plagiasi masih dibiarkan. Untuk melindungi hak atas 
karya cipta di bidang ipteks disusun UU nomor 20 tahun 2003. Pada pasal 70 UU tersebut dijelaskan 
bahwa “lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, 
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atau vokasi terbukti jiplakan dipidanan penjara paling lama dua tahun dan atau denda paling 
banyak dua ratus juta rupiah”.   

2.  Hak Paten  

Peraturan perundangan yang mengatur hak atas karya intelektual tentang Paten di Indonesia 
ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Menurut pasal 1 UU 
tersebut, paten  adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor (penemu) atas hasil 
invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu  melaksanakan sendiri invensinya atau 
memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Berdasarkan pengertian 
tersebut dapat diketahui bahwa paten adalah hak yang dimiliki seseorang karena:  

a. hak ekslusif  
b. hak ekslusif tersebut diberikan negara  
c. orang menemukan sesuatu yang baru (invensi)  
d. kegiatan penemuan itu dilakukan sendiri   
e. mendapat persetujuan dari pihak inventor untuk melaksanakan kegiatan penemuan  
f. invensi dalam teknologi selama kurun waktu tertentu.  

Berdasarkan pengertian paten tersebut di atas, dapat diketahui bahwa setiap pemegang 
paten memiliki hak yang tidak boleh dilanggar pihak lainnya. Hak tersebut adalah melarang pihak 
lain  tanpa persetujuannya untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, 
menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi 
paten. Di samping itu juga melarang pihak lain tanpa persetujuannya menggunakan proses produksi 
yang diberi paten untuk membuat barang  dan tindakan lainnya sebagaimana pada produk paten 
tersebut di atas.  

Bagaimana cara mengajukan hak paten? Paten dapat dimiliki dengan cara (pasal 15 - 44 UU 
Nomor 14 tahun 2001):  

1) paten diberikan atas dasar permohonan. Pemohonan tersebut memuat: (a) tanggal, 
bulan, dan tahun permohonan, (b) alamat  lengkap dan jelas dari pemohon, (c)  nama 
lengkap dan kewarganegaraan inventor, (d) nama dan alamat lengkap kuasa bila 
permohonan diajukan melalui kuasa,  (e) surat kuasa khusus bila diajukan melalui kuasa, 
(f) pernyataan permohonan untuk diberi paten, (g) judul invensi, (h) klaim yang 
terkandung dalam invensi.  

2) Permohonan dapat diajukan Pemohon atau Kuasanya yaitu konsultan Haki yang terdaftar 
pada Direktorat Jenderal.  

3) setiap permohonan hanya diajukan untuk satu atau beberapa invensi yang merupakan 
satu kesatuan invensi  

4) permohonan dikenai biaya yang harus dibayarkan keada Direktoral Jenderal  
5) permohonan disertai dengan pernyataan bukti cukup tentang invensinya, dapat berupa 

gambar  
6) pemeriksaan substantif atas permohonan paten  
7) Direktorat Jenderal mengumumkan permohonan yang dinyatakan lengkap selama 30 hari 

sejak tanggal  permohonan lengkap  
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8) Pengumuman dilakukan dengan (a) dimuat dalam Berita Resmi Paten yang diterbitkan 
Direktorat Jenderal, (b) sarana khusus yang disediakan Direktorat Jenderal.  

9) Pengumuman permohonan dilakukan dengan mencantumkan:  
a. nama dan kewarganegaraan inventor  
b. nama dan alamat lengkap pemohon atau Kuasa  
c. judul invensi  
d. tanggal penerimaan  
e. abstrak  
f. klasifikasi abstrak  
g. gambar jika ada,  
h. nomor pengumuman  
i. nomor permohonan.  

10) Direktorat Jenderal mengumumkan permohonan yang telah memenuhi syarat.  
11) Pengumuman Paten dilakukan segera setelah 18 hari sejak tanggal penerimaan  dan 

pengumamuman Paten sederhana segera setelah tiga bulan sejak tanggal penerimaan.  

3.  Hak atas Merek  

Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang  hampir tak terbatas, manusi menciptakan berbagai 
produk barang dan jasa. Produktivitas barang dan jasa itu bila dilakukan secara manual maka 
hasilnya masih terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penerapan teknologi sehingga 
produksi barang dan jasa dapat dilakukan secara massal. Perkembangan ipteks yang sangat cepat 
dan canggih menuntut produksi barang dan jasa memperoleh perlindungan hukum. Barang dan 
jasa  sebagai karya manusia diberi penanda yang disebut merek.  

Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna 
atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam 
kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek terdiri dari tiga macam: (a) merek dagang yaitu 
merek yang digunakan pada baran-barang yang diperdagangkan  oleh seseorang atau beberapa 
orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan dengan barang sejenis lainnya, 
(b) merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan jasa dengan karakteristik yang 
sama yang diperdagangkan yang secara bersama-sama membedakan dengan barang yang sejenis 
lainnya, (c) merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkn seseorang atau 
badan   hukum yang membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya  (UU No.15 tahun 2001 pasal 5).  

Hak atas merek adalah hak eksklusif  yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang 
terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri 
merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Apakah semua 
merek  dapat didaftarkan kepada negara sehingga memiliki hak atas merek tersebut? Tidak! Tidak 
semua merek dapat didaftarkan pada negara. Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut  
mengandung unsur-unsur (UU No. 15 tahun 2001 pasal 5):  

a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, 
kesusilaan atau ketertiban umum;  

b. tidak memiliki daya pembeda;  
c. telah menjadi milik umum;  
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d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan 
pendaftarannya.  

Jika anda memiliki barang dan jasa yang diperdagangkan, maka anda dapat memberikan 
merek sebagai identitasnya. Adanya merek tersebut akan memberikan tanda pengenal terhadap 
barang dan jasa yang anda miliki sehingga berbeda dengan yang lain dan mudah dikenal oleh 
masyarakat. Apakah cara memiliki hak atas merek itu sulit? Tidak sulit. Anda dapat mengajukan 
permohonan hak atas merek secara tertulis kepada direktorat jenderal:  

1. permohonan tertulis dengan mencantumkan:  
a. tanggal, bulan, dan tahun  
b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon  
c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa, yaitu 

Konsultan Haki  
d. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali apabila diajukan dengan 

hak prioritas  
2.  permohonan ditandatangani pemohon atau Kuasanya  
3. permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya  
4. pemohon terdiri atas satu aorang atau beberapa orang atau badan hukum  
5. permohonan yang diajukan oleh beberapa orang cukup ditandangani salah satu pemohon 

dengan  melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan   
6. permohonan yang diajukan dengan Kuasa, harus ditandatangani oleh oleh semua pihak yang 

berhak atas merek tersebut.  

Setelah permohonan tersebut di atas diajukan kepada Direktorat Jenderal, maka akan 
dilakukan pemeriksaan kelengkapan  persayaratan pendaftaran. Bila belum lengkap, maka 
pemohon diminta melengkapinya  paling lama dalam waktu dua bulan. Apabila persyaratannya 
tidak lengkap, maka Direktorat Jenderal akan memberitahukan permohonan dapat ditarik kembali.  

Setelah 30 hari penerimaan permohonan, Direktorat Jenderal akan melakukan pemeriksaan 
substantif. Pemeriksa tersebut adalah pejabat  yang karena keahliannya diangkat oleh Menteri. 
Pemeriksa tersebut yang akan menentukan apakah permohonan itu diterima atau ditolak. Bila  
ditolak, maka penolakan tersebut akan diberitahukan kepada pemohon disertai  dengan alasan 
penolakannya. Bila permohonan disetujui maka akan diumumkan paling lama dalam 10 hari.  

Pengumuman merek yang disetujui dalam permohonan akan didaftar oleh Direktorat 
Jenderal dan diumumkan  dalam Berita Resmi Merek atau sarana khusus lainnya yang mudah 
dibaca masyarakat. Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:  

a) nama dan alamat lengkap pemohon atau Kuasa  
b) kelas dan jenis barang dan atau jasa bagi merek yang dimohonkan  
c) tanggal penerimaan, nama negara dan tanggal penerimaaan yang diajukan dengan hak 

prioritas  
d) contoh merek, lengkap dengan spesifikasinya.  

Masa berlaku merek selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Hak atas merek ini dapat 
dialihkan kepada pihak lain karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang 
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dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang merek dapat juga 
memberikan hak atas merek dengan perjanjian. Pemberian hak tersebut dinamakan lisensi. Lisensi 
adalah pemberian hak merek kepada pihak lain untuk memproduksi barang dan jasa sesuai aturan 
yang berlaku.  

4.  Hak atas Rahasia Dagang  

Sebagai negara yang sedang tumbuh industrinya, Indonesia perlu mengupayakan persaingan  
yang sehat dan  tangguh dalam dunia usaha. Untuk memajukan industri agar memiliki daya 
kompetetif yang tinggi di dunia internasional, perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan 
inovasi di kalangan masyarakat. Caranya adalah dengan memberikan perlindungan hukum terhadap 
rahasia dagang. Sebagai bagian dari   hak    karya intelektual, tidak semua temuan diungkapkan oleh 
penemunya. Mereka ingin tetap menjaga kerahasiaan karya intelektualnya. Kebutuhan akan 
perlindungan terhadap karya intelektual  dalam bentuk rahasia dagang tersebut merupakan salah 
satu bagian dari  Agreement Establishing of The World Trade Organization (Persetujuan Organisasi 
Perdagangan  

Dunia atau WTO).  

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi 
dan/ata bisnis, mempunyai nilai ekonomis  karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga 
kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang (pasal 1 UU No. 30 tahun 2000).  Rahasia dagang dapat 
diberikan kepada pihak lain dalam bentuk lisensi. Lisensi ini merupakan izin yang diberikan kepada 
pihak lain untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu  rahasia dagang melalui 
perjanjian.Pemberiuan lisensi ini tidak dimaksudkan sebagai pengalihan hak tetapi hanya 
pemberian hak berupa izin memanfaatkan nilai ekonomis rahasia dagang.  

Rahasia dagang  memperoleh perlindungan  apabila informasi bersifat rahasia dan 
mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan tidak dapat diketahui umum. Informasi dikatakan 
memiliki nilai ekonomis jika informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha 
yangbersifat komersial atau mendapatkan keuntungan. Informasi tersebut dianggap dijaga 
kerahasiaannya apabila pemilik telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. (pasal 3 UU 
No. 30 tahun 2000).  

Ruang lingkup rahasia dagang yang memperoleh perlindungan dari negara adalah:  

a. metode produksi  
b. metode pengolahan  
c. metode penjualan atau marketing  
d. atau metode lain di bidang teknologi  dan/atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi yang 

tinggi, misalnya  sofware, mesin pengupas kacang tanah, perdagangan waralaba dan lain 
sebagainya.  

Apa saja hak yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang? Setiap pemilik rahasia dagang 
memiliki hak: (a) menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya, (b) memberikan lisensi 
kepada pihak lain, (c) melarang pihak lain menggunakan lisensi rahasia dagang  tanpa izin, (d) 
mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk tujuan komersial.  



www.pakode.wordpress.com 

 Bahan Ajar Pend. HAM PGSD 2012|80 
 

Bagaimana cara pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang? Hak atau lisensi rahasia dagang 
dapat dialihkan jika tidak menimbulkan akibat hukum pada pihak ketiga dan dilakukan dengan 
dokumen pengalihan hak yang sah. Cara pengalihan hak tersebut dapat melalui:   

1) pewarisan  
2) hibah  
3) wasiat  
4) perjanjian tertulis  
5) sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangan, misalnya putusan pengadilan 

tentan kepailitan.  

Seseorang atau pihak lain dapat melakukan pelanggaran rahasia dagang apabila 
mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari  kesepakatan,  atau mengingkari kewajiban tertulis 
atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dangan yang bersangkutan. Perbuatan pengungkapan 
rahasia dagang tersebut dianggap tidak melanggar apabila: (a) untuk alasan pertahanan dan 
keamanan negara, (b) kesehatan, (c) atau keselamatan masyarakat, (d)  rekayasa produk atas 
penggunaan rahasia dagang semata-mata untuk kepentingan pengembangan produk lebih lanjut 
(pasal 15 UU No. 30 tahun 2000).  

Pelanggaran atas rahasia dagang termasuk delik aduan dan akan dikenai dengan hukuman 
pidana. Apabila seseorang atau pihak lain melakukan pelanggaran rahasia dagang makan akan 
dikenai pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah).  

5.  Hak atas Desain Industri  

Industri merupakan kegiatan eknomi yang memanfaatkan teknologi dalam memproduksi 
barang dan jasa secara massal. Penerapan teknologi tersebut mengakibatkan proses industri 
menjadi sangat efisien dan kompetetif. Suatu produk barang dan jasa dibuat dengan desain khusus 
sehingga produk tersebut menjadi menarik dan diminati masyarakat konsumen. Menurut UU No. 
31 Tahun 2000,  desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi garis atau warna 
atau keduanya yang dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri 
dan kerajinan tangan. Misalnya, desain industri batik  memiliki hak karya intelektual yang tidak 
boleh  dijiplak oleh orang lain. Hak desain industri  dapat dimiliki oleh setiap orang yang memiliki  
karya intelektual. Hak desain industri diberikan secara eksekutif kepada setiap orang yang memiliki 
kekayaan intelektual.   

Latihan  

Anda telah membaca uraian materi sub unit ini  dan untuk pendalamnya silakan kerjakan soal 
latihan ini dengan baik dan benar.  

1. Lakukan observasi terhadap fasilitas  publik yang ada di sekitar rumah anda. Fasilitas apa saja 
yang ada disana? Apakah sudah memenuhi hak sosial masyarakat?  

2. Lakukan observasi terhadap hasil karya siswa, apakah ada yang melakukan plagiasi atau 
nyontek temannya?  

3. Carilah beberapa gambar merek dagang yang mirip, apakah terjadi pelanggaran hak merek?  
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BAB IX 

DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM DAN HAM 

 

Secara yuridis konstitusional, negara Indonesia adalah negara demokratis yang berdasarkan 
hukum  dan  HAM. Berbagai ketentuan hukum dan kebijakan negara telah dibuat untuk 
menegakkan HAM. Sejak  Indonesia merdeka, bangsa Indonesia menetapkan komitmen untuk 
menghormati hukum dan HAM. Namun dalam   dinamika  penegakannya mengalami pasang surut 
dan masih banyak pelanggaran. Melalui Unit 5 ini,  anda dapat mempelajari berbagai problem 
penegakan hukum dan HAM di Indonesia dan upaya mengatasi berbagai problema tersebut. Pada 
unit ini juga akan dilengkapi dengan bahan ajar audio visual.  

Sub Unit 1  

 Problema Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia  

 Pendahuluan  

ada unit-unit sebelumnya, anda sudah mempelajari bahwa HAM itu memiliki landasan yang 
komprehensif, dan pemikiran tentang HAM berkembang seusia sejarah manusia serta  
implementasinya dalam berbagai bidang kehidupan. Sekalipun implementasi HAM di Indonesia 
telah memiliki perangkat hukum yang lengkap dan banyak, tetapi dalam dinamika penegakan 
hukum dan HAM masih banyak terjadi berbagai pelanggaran.   

Pada bagian sub unit 1. ini anda dapat mempelajari berbagai  problema penegakan hukum 
dan HAM di Indonesia. Tujuannya, agar anda mampu menganlisis problem penegakan hukum dan 
HAM di Indonesia. Selamat belajar!  

Jenis Pelanggaran hukum dan HAM  

Pelanggaran hukum dan HAM di Indonesia  telah banyak terjadi. Pelanggaran hukum yang 
paling banyak dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik oleh individu, kelompok, maupun 
oleh penegak hukum sendiri. Pelanggaran hukum selalu terkait dengan pelanggaran HAM. Di balik 
peristiwa  pelanggaran hukum selalui dibarengi dengan pelanggaran HAM.  Pelanggaran tersebut 
mulai dari pelanggaran ringan, sedang, hingga yang berat.   

 Pelanggaran HAM dimulai ketika hak dan kewajiban tidak  berjalan secara seimbang. Apabila 
suatu kewajiban untuk memberikan hak kepada orang lain tidak dilakukan, maka di situlah terjadi 
pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM selalu berimplikasi ganda. Pertama, pelanggaran HAM terjadi 
karena apa yang menjadi hak seseorang atau kelompok orang tidak diperolehnya. Kedua, respon 
atau tuntutan terhadap hak dilakukan dengan tindakan yang apabila tidak memperhatikan norma 
hukum dan masyarakat akan menimbulkan  pelanggaran hak hak orang lain. Coba anda perhatikan 
kasus di bawah ini, kemudian identifikasikan pelanggaran hukum dan HAM apa saja yang terjadi di 
dalamnya.  

 Pada saat terjadi pertandingan final sepak bola Liga Indonesia, masing-masing kesebelasan 
memiliki pendukung dan suporter yang banyak dan berimbang. Perilaku pendukung masing-masing 
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kesebelasan tersebut bermacam-macam dan berbeda-beda. Berbagai atribut dan identitas 
dikenakan oleh suporter kesebelasannya. Mereka memakai ada yang memakai topi, selendang, 
kaos atau baju bertuliskan nama kesebelasannya, bersepatu olah raga, sandal jepit, atau tanpa 
memakai alas kaki.  

Wajahnya dihias dengan berbagai macam  olesan warna warni, rambut diatur sedemikian 
rupa sehingga berbeda dengan orang lain, dan membawa berbagai perlatan musik seperti gendang 
dan  terompet. Mereka berbondong-bondong dan bergelombang mendatangi stadion, sesekali 
membunyikan terompetnya. Mereka  datang ke stadion dengan berjalan kaki, menggunakan 
kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil.  Berbagai aturan dan norma sudah  tidak 
diperhatikan lagi sehingga tidak tertib karena mereka sudah berkelompok besar. Secara 
bergerombol dan tidak beraturan mereka memadati jalan raya. Ketika naik sepeda motor tidak 
memakai helm dan satu sepeda motor dinaiki tiga orang. Beberapa orang bergelantungan di mobil  
pick up atau bak terbuka seperti truk dan mobil tanki minyak. Mereka senang tapi tidak menyadari 
bahwa tindakannya itu dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sesekali mereka 
berteriak dan bersorak, “hhuuuu.........”  Ketika di dalam stadion, mereka meneriakkan ”yel yel” 
mendukung pemain idolanya ketika bermain dengan cantik, tetapi ketika pemain lawan bermain 
bagus mereka menyorakinya. Apalagi tindakan wasit yang menghukum pemain idolanya yang 
melakukan pelanggaran, secara spontan penonton melempari dengan berbagai macam benda 
seperti botol minuman, sandal, batu dan lain sebagainya. Ketika peluit ditiup tanda permainan usai, 
sebagian besar penonton pendukungnya marah dan merusak apa saja yang dijumpai di dalam  
stadion. Aksi merusak ini dilanjutkan di luar stadion. Mereka keluar stadion berjalan secara tidak 
beraturan. Mengendarai kendaraan bermotor sambil membunyikan klakson (bell) dan sesekali 
meminta paksa uang atau benda lain  kepada pemakai jalan lainnya.   

Pelanggaran hukum dan HAM adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau 
lembaga dengan sengaja  atau tidak sengaja dapat menghambat, mengurangi, membatasi, 
mencabut, dan atau merampas HAM dari orang lain sehingga dapat merendahkan derajat dan 
martabat manusia. Perbuatan dikatakan sengja karena perbuatan tersebut direncanakan dan 
dilakukan dengan penuh kesadaran  untuk melanggar  hukum dan HAM. Misalnya, seorang 
pengendara motor atau mobil sengaja berjalan melanggar rambu lampu merah di persimpangan 
jalan.  

Pelanggaran tersebut bukan saja mengganggu ketertiban lalu lintas dan kemacetan saja 
tetapi juga dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Contoh lain adalah orang yang dengan 
sengaja menyerobot antrian dalam pembelian tiket kereta api, jelas melanggar hak orang yang 
sudah lama antri. Namun pelanggaran kecil ini menunjukkan bahwa ketaatan dan disiplin para 
pelaku pelanggaran tersebut saangat rendah. Pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan tanpa 
sengaja adalah semua perbuatan yang karena kelalaiannya dapat mengakibatkan pelanggaran. 
Misalnya, orang lalai mematikan kompor dapat menyebabkan kebakaran hebat dan membawa 
korban jiwa yang cukup banyak. Penjaga  palang kereta lupa menutup sehingga terjadi tabrakan 
keras dan juga membawa korban mobil beserta seluruh penumpangnya. Perbuatan lalai tersebut 
dapat dikatakan pelanggaran hukum dan HAM.  
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1.  Pelanggaran hukum dan HAM ringan  

Pelanggaran hukum dan HAM ringan sering dilakukan orang tetapi tidak dirasakan sebagai 
pelanggaran. Pelanggaran ringan tersebut terkait dengan pola Pendidikan Hak Asasi Manusia 
budaya dan kebiasaan perilaku masyarakat. Kebiasaan tidak mau antri, menyeberang tidak 
pada tempatnya, membuang sampah di sembarang tempat, menyerobot rambu lalu lintas, dan 
lain sebagainya. Akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran hukum dan HAM ringan ini memang 
tidak begitu dirasakan oleh orang lain tetapi membuat tidak ada ketertiban. Masyarakat 
seakan-akan sudah terbiasa dengan fenomena pelanggran semacam ini sehingga bukan 
dianggap sebagai suatu pelanggaran.  

Pelanggaran hukum dan HAM yang ringan dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan 
dilakukan oleh siapa saja. Hal ini dapat terjadi karena sanksinya tidak tegas dan berat sehingga 
para pelaku merasakan bukan sebagai suatu pelanggaran. Pelanggaran tersebut terjadi pada 
saat  ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban.  

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa masyarakat merasa bahwa perilaku di jalan yang 
tidak disiplin bukan merupakan pelanggaran HAM. Ketika lampu masih menyala merah, 
mestinya para pengendara  berhenti tetapi terus berjalan. Siapa yang haknya dilanggar para 
pengendara tersebut? Benar sekali, hak pejalan kaki yang akan menyeberang zebra cross di 
bawah lampu merah yang dilanggar. Ketidakdisiplinan masyarakat di jalan menunjukkan 
bahwa penghormatan terhadap HAM masih belum optimal. Kesadaran akan tertib aturan lalu 
lintas merupakan perwujudan penghormatan terhadap HAM. Jika tidak tertib, maka bukan saja 
kemacetan lalu lintas tetapi juga para pelanggar tersebut sama sekali tidak  mempunyai 
perasaan tolerans kepada orang lain.  

  Gambaran hidup sehari-hari kita menunjukkan bahwa  anak menghormati orang tua dan 
orang tua menyayangi anaknya. Hubungan yang harmonis antara anak dan orang tua 
diciptakan melalui komunikasi yang hangat dan efektif. Kemacetan komunikasi dalam interaksi 
menimbulkan  pemaksaan kehendak sehingga hak-hak orang lain dilanggar. Ketika orang tua 
sulit berkomunikasi dengan anak, maka orang tua memaksakan kehendaknya pada anak. 
Merasa terpaksa, anak akan memberikan reaksi penolakan. Kekerasan terhadap anak dalam 
rumah tangga akan muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya kekerasan fisik, mental, dan 
spiritual dapat dialami anak.  

Kekerasan tersebut paling banyak dialami anak karena anak masih lemah dan tidak berdaya 
dalam berbagai aspek.  

 Kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua pada anak dapat berupa cubitan, tamparan 
ringan, sentilan tangan di telinga anak, dan lain-lain yang kesemuanya tidak menimbulkan 
cidera. Orang tua yang  tidak sabar akan dengan mudah ringan tangan untuk melakukan 
kekerasan fisik yang tidak mencederai anak. Apalagi orang tua yang tidak memiliki pemahaman 
tentang perkembangan kejiwaan, sosial, koginitif, dan moral anak. Perspektif yang berbeda 
antara orang tua dan anak dapat dengan mudah menimbulkan konflik sehingga   muncul 
pelanggaran HAM ringan.  

Kekerasan fisik ringan yang tidak mencederai anak mudah disembuhkan.  
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Tetapi kekerasan fisik yang dibarengi dengan kekerasan mental dapat berakibat fatal bagi 
pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak akan mengalami trauma yang berkepanjangan 
kelak di kemudian hari. Dunia anak yang ceria dan sedang bermain akan hilang dan  akhirnya 
dapat menimbulkan peilaku menyimpang. Penyimpangan perilaku berpotensi melakukan 
pelanggaran hukum dan HAM pula.  

2.  Pelanggaran hukum dan HAM sedang  

 Berbagai pelanggaran HAM di bidang  sosial publik dimulai dari tindakan manusia 
mengeksploitasi alam menimbulkan kerusakan ekologi. Eksploitasi yang berlebihan tanpa 
menjaga kelestarian dan kelangsungan alami akan merusak sumber daya alam dan sumber 
daya hayati Akibatnya menimbulkan  kerusakan ekosistem yang hebat sehingga hak publik 
untuk menikmati kehidupan ekosistem yang sehat menjadi terganggu. Beberapa contoh 
tindakan yang merusak ekosistem dapat dikemukakan di bawah ini.  

 2.1 Pembalakan liar  

 Hutan tropik di Indonesia merupakan salah satu hutan terbesar di dunia. Hutan tersebut 
menjadi penyangga ekosistem dunia. Kekayaan hutan berupa flora dan fauna sangat lengkap, 
bahkan ada yang menjadi  satu-satunya di dunia. Namun karena keinginan dan hasrat pribadi 
segelintir orang untuk memperkaya sendiri, hutan tersebut dieksploitasi secara liar dan tidak 
memperhatikan keselamatan dan kelestarian hutan. Berbagai pohon besar dan kecil ditebang 
untuk diambil kayunya.  

Penebangan tersebut dilakukan secara sistematis ketika terjadi pembukaan hutan untuk PIR 
(perkebunan inti rakyat) dan HPH (hak pengusahaan hutan) diberikan pada perusahaan-
perusahaan perkebunan.  

Kayu yang dihasilkan dari sistem tebang habis hutan di Indonesia dikirim atau diekspor ke luar 
negeri. Kayu tersebut masih dalam bentuk gelondongan dan belum diolah langsung dikirim ke 
negara-negara seperti Hongkong, Korea, Singapura dan Malaysia. Penebangan hutan secara 
menyeluruh dan tebang habis tanpa disertai dengan penghijauan kembali akan menimbulkan 
kerusakan lingkungan yang parah.  

Penghijauan kembali (reboisasi) juga membutuhkan waktu yang lama selama puluhan atau 
bahkan ratusan tahun.   

 Pemerintah dan masyarakat mulai menyadari bahwa penebangan hutan secara membabi buta 
tanpa memperhatikan kelestarian akan menimbulkan bencana alam yang hebat. Bencana 
banjir terjadi dimana-mana dan merata di berbagai daerah di Indonesia.  Pemerintah 
kemudian mengeluarkan kebijakan penebangan hutan melalui sistem tebang pilih. Tetapi 
kebijakan ini  sudah terlambat karena kerusakan hutan yang ditimbulkan sudah demikian 
parah.  Apalagi siapa yang dapat menjamin bahwa dalam penebangan hutan itu dilakukan 
hanya untuk pohon besar dan tua yang dipilih.  

Sistem tebang pilih itu dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan konsisten.  
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Kerusakan hutan di Indonesia diperparah  dengan penebangan liar yang tidak terkendali baik 
dilakukan secara legal melalui HPH maupun illegal yang dilakukan perorangan dan masyarakat. 
Fenomena perusakan hutan di Indonesia makin parah  ketika kebakaran hutan seperti menjadi 
agenda tahunan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan ditiup angin sampai ke negara 
tetangga menimbulkan polusi sehingga mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia.  

 Pembalakan liar atau illegal logging  menimbulkan kerusakan hutan secara luas. Pembalakan 
liar tersebut akan selalu diikuti dengan bencana alam berupa banjir, polusi, dan kerusakan 
ekosistem. Hak publik untuk menikmati ekosistem yang sehat menjadi terganggu. Dampak 
kerusakan hutan telah mengakibatkan generasi berikutnya tidak memiliki kesempatan untuk 
hidup dengan nyaman dan aman.    

 2.2 Penambangan pasir pantai di Riau dan Kalimantan  

 Negara Indonesia memiliki wilayah kepulauan yang luas. Pulau-pulau yang ada di dalamnya 
terdiri dari pulau besar dan kecil. Pulau tersebut ada yang sudah memiliki nama dan masih 
banyak juga yang belum diberi nama. Menurut Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, 
jumlah  pulau tersebut lebih dari 17.500 pulau. Sebagian besar pulau tersebut belum 
berpenghuni karena letaknya terpencil dan berjauhan. Ketika kayu hutan sudah mulai 
berkurang dan penebangan sudah mulai dibatasi dengan tebang pilih, maka orang kemudian 
mengalihkan sumber daya alam yang dieksploitasi untuk dijual.    

 Salah satu sumber daya alam yang dijual tersebut adalah hasil penambangan pasir dan batu 
untuk diekspor ke Singapura. Pasir dan batu tersebu digunakan untuk mereklamasi (menguruk) 
pantai di Singapura. Jutaan meter kubik diurukkan di pantai tersebut sehingga luas wilayah 
pantai di Singapura setiap tahun  bertambah luas sepanjang 12 kilometer ke tengah laut. 
Wilayah daratan Singapura semakin luas dan bila ditarik garis dengan  wilayah Indonesia untuk 
dibagi dua, maka wilayah laut maupun darat Singapura makin luas dan wilayah Indonesia 
semakin berkurang.  

Dampak lain dari penambangan pasir tersebut adalah kerusakan lingkungan yang hebat yaitu 
ekosistem  di sekitar penambangan menjadi terganggu, bahkan ada pulau yang terancam 
tenggelam karena daratannya sudah lebih rendah dari permukaan air laut.  

Daris ejumlah data diketahui bahwa eksploitasi pasir pantai di kepulauan Riau yang diekspor 
untuk reklamasi pantai di Sngapura telah mengakibatkan kerusakan ekosistem dan sumber 
daya hayati di sana. Pasir panati dikeruk sehingga beberapa pulau sudah  ada yang hilang dan 
tenggelam di bawah permukaan air laut. Setelah pasir pantai habis, gunung juga dikeruk dan 
batunya digiling serta dijadikan pasir. Hasil dari ekspor pasir laut tersebut sebagian besar tidak 
disetorkan ke negara tetapi dimiliki secara perseorangan sehingga merugikan negara triliunan 
rupiah dan kerusakan lingkungan.  

2.3 Banjir Lumpur di Sidoarjo  

 Setahun yang lalu, sebuah perusahaan pertambangan, Lapindo mengeksplorasi sumber daya 
alam berupa gas di Sidoarjo, Jawa Timur. Ketika kandungan gas dinyatakan layak diekploitasi, 
maka dilakukan pengeboran secara besar-besaran. 
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 Pada saat pengeboran tersebut, keluarlah lumpur panas dari lubang-lubang sumur 
pengeboran. Makin lama makin banyak lumpur panas yang dikeluarkan dari lubang-lubang 
sumur pengeboran dan jumlahnya mencapai   150.000 sampai dengan 200.000 meter kubik 
setiap hari. Lumpur panas  tersebut akhirnya tidak terkendali sehingga menggenangi dan 
menenggelamkan rumah, sekolah, tempat ibadah, makam, pasar, gedung kelurahan, pabrik, 
tanaman, dan lain sebagainya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi luapan 
lumpur tersebut.   

1. dibuatkan tanggul untuk menampung lumpur  
2. dilakukan pengeboran secara miring atau tidak vertikal  
3. dibuatkan pipa saluran untuk mengalirkan  lumpur ke sungai terdekat dengan  pompa 

air yang berkekatan besar  
4. dilakukan penyumbatan dengan rangkaian bola-bola beton.  
5. dilakukan pembentukan tim nasional penanggulangan lumpur.  

 Sekalipun sudah dilakukan berbagai  upaya penanggulangan, tetapi luapan lumpur panas tidak 
terkendali. Luapan lumpur panas yang  tidak terkendali ditambah dengan air hujan, 
membanjiri dan menenggelamkan wilayah di sekitarnya. Wilayah yang ditenggelamkan lumpur 
panas tersebut meliputi delapan desa dengan jumlah keluarga lebih dari 10.000 keluarga. 
Berbagai pohon, pabrik, peternakan, ladang pertanian, tambak dan kolam pemeliharaan ikan, 
sekolah, pabrik, lapangan olah raga, tempat ibadah, makam, perkantoran, jalan kereta api, 
jalan raya tol diputus,  dan lain sebagainya tenggelam. Bahkan saluran pipa gas milik Pertamina 
di sepanjang jalan tol yang terkena lumpur panas meledak dan menimbulkan korban 13 jiwa 
meninggal dunia. Belum lagi ditambah dengan korban  lain yang terpelset dan masuk lumpur 
panas sehingga luka-luka dan meninggal dunia.  

 Dampak dari genangan lumpur panas  tidak hanya menenggelamkan delapan desa beserta 
seluruh isinya tetapi juga banyak yang kehilangan matapencaharian karena pabriknya 
tenggelam. Ribuan kepala keluarga kehilangan pekerjaan dan belum mendapat pekerjaan baru 
sehingga menimbulkan kecemasan yang luar biasa. Sementara itu, ganti rugi tanah dan rumah 
tidak sesuai dengan harga riil yang ada sekarang. Di samping itu,  sebagian besar belum 
mendapatkan  ganti rugi karena tanah mereka belum memiliki sertifikat tanah. Banyak yang 
kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan, ganti rugi rumah tidak dapat lagi untuk membeli 
rumah baru, bahkan sebagian besar belum menerima ganti rugi. Ketidak pastian ganti rugi 
terhadap aset rumah penduduk yang tenggelam menambah beban kehidupan warga 
penduduk korban lumpur panas makin berat. Anak-anak tidak dapat sekolah, korban tinggal di 
tendak dan pasar untuk penampungan atau pengungsian dan ditambah bau   tidak sedap dari 
lumpur panas menumpuk jadi satu sehingga tekanan mental makin berat serta mulai 
menimbulkan stress dan depresi sebagian warga tersebut. Para korban lumpur panas 
menuntut haknya dan melakukan demonstrasi. Tuntutan korban lumpur panas pada 
perusahaan migas  (Lapindo) tidak lancar dan demonstrasi diperluas sampai ke pemerintah 
daerah kabupaten Sidoarjo dan pemerintah provinsi Jawa Timur. Ketika saluran komunikasi  
buntu  dan macet, mereka mengkomunikasikan ke publik dalam bentuk demonstrasi. Aksi 
demomstrasi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan perempuan 
diajak serta dalam aksi tersebut. Mereka mengerahkan ribuan massa dengan menutup jalan 
tol, sehingga menimbulkan macet luar biasa sepanjang 10 kilometer. Aksi demonstrasi terus 
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dilakukan untuk menekan pada pemerintah dan perusahaan pengeboran gas Lapindo untuk 
memberikan ganti rugi. Para demonstran melanjutkan askinya ke lembaga pemerintahan dan 
wakil rakyat. Sepanjang jalan yang dilaluinya memuat kemacetan bahkan tidak jarang 
melakukan tindakan anarkhis merusak fasilitas publik. Ketika dialog dengan pihak terkait buntu 
dan macet, mereka mengancam dan terus mengancam akan mengerahkan ribuan massa yang 
lebih besar untuk  demonstrasi.   

 Bila disimak, berbagai bencana nasional itu dapat disebabkan karena faktor alam dan 
manusia. Faktor alam berupa  gempa bumi akibat patahan lempeng bumi sehingga kadang 
disertai dengan gelombang  tsunami seperti di Aceh. Namun, tidak sedikit bencana alam 
tersebut terjadi karena tindakan manusia. Penebangan hutan tanpa memperhatikan 
kelestarian, pembuangan sampah sembarangan, menutup saluran air dan sebagainya akan 
menimbulkan banjir di musim penghujan. Luapan lumpur panas di Sidoarjo yang dilakuka 
tanpa memperhatikan aspek-aspek teknis,  ekologis dan geologi menimbulkan bencana lubang 
sumur  menyemburkan gas disertai dengan lumpur panas. Ada beberapa pelanggaran HAM 
dari bencana lumpur panas dan akibat yang ditimbulkan:  

1. tindakan manusia tanpa memperhitungkan dengan aspek-aspek keselamatan 
mengakibatkan pelanggaran HAM dalam penyediaan lingkungan yang sehat dan aman 
bagi penduduk  

2. akibat hukum dari pemilikan tanah warga yang tidak disertai dengan bukti sertifikat hak 
milik mengakibatkan warga tidak memperoleh ganti rugi meskipun rumah dan tanah 
tersebut telah dihuni bertahun-tahun  

3. ketika perusahaan tidak mampu lagi mengendalikan bencana, maka sesuai dengan 
tujuan negara, pemerintah harus melindungi segenap warga negara yang terkena 
bencana lumpur. Misalnya relokasi pemukiman penduduk di daerah baru yang bebas 
bencana. Jika tindakan pemerintah negara tidak dilakukan maka pelanggaran hak publik  
untuk memperoleh rasa aman dan nyaman tidak diperoleh warga 

4. aksi demonstrasi yang disertai dengan tindakan anarkhis telah melanggar hukum dan 
hak warga negara lain untuk memperoleh layanan publik berupa kenyamanan 
penggunaan jalan raya  

5. aksi  ancam mengancam untuk mengerahkan massa dalam demonstrasi dan tindakan 
represif aparat telah menimbulkan pelanggaran HAM karena melanggar aturan hukum 
yang berlaku  

6. perusahaan yang melakukan pengeboran  tidak ikut bertanggungjawab baik secara 
ekologis, sosial, hukum dan ekonomis terhadap kerugian yang ditimbulkan nyata-nyata  
telah melakukan pelanggaran HAM  Bencana alam sebagaimana terjadi selama ini 
disebabkan karena kelalaian manusia. Kelalaian tersebut dapat menyebabkan 
pelanggaran hak publik sehingga terjadi bencana alam, seperti banjir  dan kebakaran. 
Menurut Rancangan UU Penanggulangan Bencana yang masih dibahas di DPR, ada 
beberapa kategori pelanggaran hak publik yang menyebabkan bencana alam (Jawa Pos, 
2 April 2007: halaman 14):  

a. orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan tidak dilengkapi dengan 
analisis resiko bencana dan mengakibatkan bencana  

b. tindak pidana yangdapat menimbulkan kerugian harta benda masyarakat  
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c. tindak pidana yang mengakibatkan kematian orang lain  
d. tindak pidana yang menimbulkan kematian dilakukan karena sengaja  
e. orang yang sengaja menghalangi akses penanggulangan bencana  
f. orang yang sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber bantuan bencana  

  

2.4 Kekerasan pada anak dan perempuan di dalam rumah tangga  Keluarga merupakan 
lembaga pendidikan pertama dan utama dalam membentuk kepribadian manusia. Asas-asas 
kekeluargaan yang dijadikan dasar pendidikan di dalam keluarga adalah cinta, kasih sayang, 
kehangatan, keharmonisan, dan lain sebagainya. Tujuan utama pendidikan dalam keluarga 
adalah untuk meletakkan dasar-dasar kepribadian manusia. Dikatakan sebagai lembaga 
pendidikan pertama karena setiap orang lahir di dalam lingkungan keluarga. Orang tua, 
terutama ibu adalah orang dewasa yang sangat  dekat dengan anak. Hubungan batin antara 
orang tua dan anak membentuk fondasi  sangat kuat dalam menentukan karakter 
anak.Dikatakan utama karena pendidikan di dalam keluarga sangat menentukan dalam 
mempengaruhi pembentukan dan pembinaan kepribadian manusia.   

3.  Pelanggaran hukum dan HAM berat  

 Sekalipun perangkat hukum dan HAM telah banyak dibuat, tetapi pelanggaran HAM berat 
masih saja terjadi. Pelanggaran HAM berat dapat dilakukan oleh siapa saja, baik warga negara 
maupun penyelenggara negara. Pelanggaran HAM berat tersebut sulit diungkap karena terkait 
dengan bukti-bukti formal maupun material sulit ditunjukkan. Sejak diberlakukan UU No. 39 
tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM maka ada niat 
baik dari bangsa Indonesia untuk mengungkap dan mengadili para pelaku pelanggaran HAM., 
khususnya pelanggaran HAM berat dapat diadili.   

Pelanggaran hukum dan HAM berat sudah dimulai sejak sebelum merdeka (penjajahan), 
evolusi kemerdekaan dan orde lama (Orla), orde baru (Orba) dan Reformasi. Banyak faktor 
terjadinya pelanggaran HAM berat. Faktor politik berkaitan dengan   pemberantasan kegiatan 
subversi selalu terjadi di sepanjang sejarah nasional. Pada masa Orla, presiden dengan UU No. 
11/PNPS/1963 tentang pemberantasan subversi bertentangan dengan HAM.  

 Pada masa Orba,  perubahan banayak dilakukan dengan lebih memperhatiak pembangunan 
demokrasi dan perlindungan HAM, tetapi pelaksanaannya masih menimbulkan bias sehingga 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi marak terjadi. Berbagai rekayasa untuk 
kepentingan politik penguasa dilakukan dengan melakukan tindakan  crimes by government 
atau  top hat crimes seperti penculikan aktivis atau penghilangan orang secara  paksa terhadap 
orang-orang yang pro demokrasi.  Untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, 
penguasa sering melakukan tindakan pelanggaran HAM berat. Upaya untuk mewujudkan 
stabilitas itu di Aceh misalnya, dilakukan  operasi militer dengan kebijakan DOM (daerah 
operasi militer). Melalui operasi militer itu banyak pelanggaran hukum dan HAM tidak diproses 
hukum secara wajar dan berkeadilan. Untuk menumpas aktivis  yang berjuang membela hak-
hak rakyat sering dilakukan dengan pendekatan militer.  
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Misalnya kasus Tanjung Priok dan pelepasan Timor Timur dari NKRI selalu dengan operasi 
militer. Kasus pelanggaran HAM berat dan juga terjadi ketika terjadi transisi pelepasan Timor 
Timur dari wilayah NKRI. Pelepasan wilayah tersebut banyak membawa korban nyawa, 
penculikan, pembakaran, pemerkosaan,  dan kejahatan HAM dan kemanusiaan lainnya yang 
sampai sekarang belum dapat diungkap.   

Menurut UU nomor 26 tahun 2000 pasal 7, pelanggaran berat terhadap HAM tersebut adalah 
kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah perbuatan yang 
dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan sebagaian kelompok bangsa atau ras, 
kelompok etnik, atau kelompok agama dengan cara:  

a. membunuh anggota kelompok  
b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota 

kelompok  
c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan 

secara fisik abik secara keseluruhan maupun sebagian  
d. memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran kelompok  
e. memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lainnya  

Kejahatan kemanusiaan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyerang secara 
sistematik terhadap penduduk sipil dengan cara:  
1) pembunuhan  
2) pemusnahan  
3) perbudakan  
4) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa  
5) perampasan kebebasan atan kemerdekaan secara fisik dengan sewenang-wenang 

yang melanggar hukum internasional  
6) penyiksaan tanpa mengenal batas sehingga menimbulkan cacat seumur hidup  
7) pemerkosaan, perbudakan, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, 

pemandulan atau sterilisasi secara paksa 
f. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari oleh 

politik, ras, etnik, paham kebangsaan, budaya, agama, jenis kelamin, atau kejahatan lain 
yang diakui secara universal di dalam hukum internasional  

g. penghilangan orang secara paksa  
h. kejahatan apartheid (diskriminasi atas warna kulit)  

Perangkat hukum dalam penegakan HAM di Indonesia sudah sangat banyak.   

Kesadaran terhadap hak-haknya sebagai warga negara sudah meningkat dibandingkan 
sebelumnya, tetapi berbagai bentuk pelanggaran hukum dan HAM masih saja terjadi. Berbagai 
pelanggaran itu dapat dilakukan oleh anggota masyarakat ataupun penegak hukum sendiri.  

 Masih segar di ingatan bahwa tindak kekerasan dalam lembaga pendidikan calon pegawai 
negara di salah satu daerah di Jawa Barat. Pelaku pelanggaran berat dilakukan secara sistematis 
sehingga tertutup rapat dan lama baru dapat dibongkar kejahatannya. Tindak kekerasan terhadap 
para   taruna muda yang dilakukan kakak tingkatnya seakan-akan tidak diketahui pembimbing dan 
pembina kampus tersebut.  
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Tindak kekerasan itu menunjukan ironi dan  paradoks justru terjadi di lembaga pendidikan 
tinggi, apalagi lulusannya akan menjadi pegawai negara.  Problema hukum di Indonesia itu dimulai 
ketika terjadi kerancuan visi dan misi yang diikuti dengan pertentangan strategi penyelesaian 
masalah yang terjadi dalam masyarakat. Hukum tidak lagi dijadikan sebagai sarana untuk 
menegakkan kebenaran dan keadilan, tetapi sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan yang 
justru menentang kebenaran dan keadilan itu sendiri (Kuntowibisono, dalam Muladi 2004). Betapa 
rapuhnya sistem hukum itu ketika mendapat intervensi kekuasaan uang. Hukum sudah sangat sulit 
untuk menegakkan hukum seakan sudah sampai titik nadir (Muladi, 2005). Dikatakan demikian 
karena penegakan hukum dan HAM dipandang diskriminatif, inkonsistensi, dan mengedepankan 
kepentingan kelompok tertentu (Harkristuti Harkrisnowo, 2003).  

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelanggaran Hukum Dan HAM  

Pelanggaran hukum dan HAM semakin hari semakin meningkat. Peningkatan pelanggaran 
hukum dan HAM tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat kompleks. Pertama, faktor 
internal yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam diri para pelaku pelanggaran hukum dan HAM.  
Faktor internal tersebut seperti keadaan psikologis para pelaku. Biasanya para pelaku sulit 
mengendalikan diri untuk tidak melakukan pelanggaran,. Mereka sangat emosional ketika 
dihadapkan pada suatu situasi yang harus menuruti hukum dan HAM. Misalnya tidak sabar 
menunggu antrian sehingga terus menyerobot. Sifat egois dan tidak tolerans pada orang lain, 
seperti tampak pada membuang sampah seenaknya sendiri. Faktor internal yang ada pada diri para 
pelaku pelanggaran hukum dan HAM  juga tampak pada kesadarannya. Kesadaran tersebut 
dibentuk oleh tingkat pendidikan yang pernah ditempuh dan diperolehnya. Misalnya, pelaku yang 
berpendidikan rendah melakukan pelanggaran hukum dan HAM karena tidak tahu dan tidak 
merasa bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar. Para pelaku terdidik melanggar bukan 
karena ketidaktahuannya tetapi kesengajaan dengan mencari celah pada aturan hukum dan HAM. 
Pelaku semacam ini lebih berbahaya  daripada pelaku yang tidak terdidik. 

Pelaku terdidik melanggar hukum dan HAM secara sistematis sehingga dampaknya sangat luas 
dan parah.  

Faktor kedua adalah faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong 
seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hukum dan HAM. Faktor eksternal 
tersebut dapat berupa: (a) perangkat hukum yang tidak tegas dan jelas sehingga menimbulkan 
ketidakpastian hukum,(b) struktur sosial dan politik yang memungkinkan terjadinya  pelanggaran 
hukum dan HAM. Misalnya sistem patrialkal menimbulkan alasan pembenar untuk melakukan 
kekerasan jender dalam rumah tangga. Sistem politik yang memberikan pembenaran melakukan 
penangkapan dan hukuman kepada lawan  politik yang dianggap melawan dan subversi pada 
negara. (c) struktur ekonomi yang menimbulkan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan  
memungkinkan seseorang melakukan  pelanggaran hukum dan HAM, misalnya pencurian disertai  
pemberatan,  perampokan, pembunuhan, penjarahan,  dan lain sebagainya untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Lingkungan alam yang rusak  dapat juga membuat seseorang melakukan 
pelanggaran hukum dan HAM karena kelalaian. Misalnya pengendara motor menghindari  jalan 
rusak menyebabkan menabrak pejalan kaki hingga meninggal dunia.  Palang kereta api yang tidak 
ditutup karena  kelalaian dapat menyebabkan kereta api dengan kendaraan bermotor lain sehingga 
jatuh korban. Rambu lalu lintas yang sudah tidak lengkap dan jelas mendorong seseorang atau 
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sekelompok orang melakukan kejahatan. (d) teknologi yang digunakan secara salah dapat 
menimbulkan kejahatan kerah putih (white crime) misalnya merusak program komputer (hacker) 
untuk merampok uang di dalam rekening di Bank, penipuan lewat SMS dengan iming-iming hadiah 
jutaan rupiah.  

Latihan  

Setelah anda selesai membaca materi tersebut, silakan memperdalam lebih lanjut dengan 
menjawab soal-soal latihan di bawah ini.  

1. Jelaskan apakah  yang dimaksudkan dengan pelanggaran hukum dan HAM itu?  
2. Sebutkan jenis pelanggaran hukum dan HAM yang bersifat ringan  
3. Apakah yang dimaksudkan kejahatan genosida itu?  
4. Apakah yang dimaksud dengan kejahatan kemanusiaan itu?  
5. Faktor apa saja yang menyebabkan pelanggaran hukum dan HAM?  
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BAB X 

Upaya Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia 

  

Pelanggaran hukum dan HAM di Indonesia  sudah sampai pada tingkat yang  
mengkahwatirkan Upaya Penegakan hukum dan HAM di Indonesia   

Menurut Sunaryati Hartono (dalam Muladi, 2004), penegakan hukum dan HAM yang harus 
dilakukan itu meliputi:  (1) wawasan dan pendekatan pembinaan HAM dan  hukum nasional, (2) 
kaidah-kaidah hukum, termasuk yurisprudensi dan hukum kebiasaan, (3) pranata-pranata hukum, 
(4) lembaga-lembaga hukum, (4) kesadaran HAM dan hukum nasional, (5) sikap dan perilaku 
hukum, (6) proses dan prosedur, cara dan mekanisme hukum, (7) monitoring, analisis dan evaluasi,  

pengkajian dan penelitian hukum, (8) sistem pendidikan hukum, (9) ilmu hukum nasional, 
(10) profesi hukum, para penegak hukum dan pejabat/petugas pelayan hukum, (11) penyedia data, 
bahan, kepustakaan, dan informasi hukum, (12) sarana fisik dan non fisik, (13) rencana-rencana 
pembangunan hukum dan HAM.  

 Penataan hukum dan HAM diperlukan  sesuai dengan aspek-aspek penegakan hukum 
sebagaimana tersebut di atas. Namun semua belum dapat berjalan dengan baik, manakala penegak 
hukum dan HAM dan masyarakat itu belum: (1) memiliki   nilai dan norma yang bersumber dari  
Pancasila, (2) Penegak hukum dan HAM memegang kunci penting dalam dinamika pelaksanaan 
HAM. Mereka  memiliki kekuasaan untuk melakukan pembuatan, penegakan, pengusutan terhadap 
berbagai pelanggaran hukum dan HAM. Mereka itu secara formal adalah:  (1) polisi, (2) hakim, (3) 
jaksa, (4) panitera, (5) pengacara/lawyer, (6) para pejabat penyelenggara negara. Sudah saatnya, 
para penegak hukum itu bersama-sama bergandengan tangan melawan semua bentuk pelanggaran 
hukum dan HAM, terutama korupsi. Para penegak hukum perlu dites dengan tes psikologi agar 
tidak terjadi penyelahgunaan senjata atau pelanggaran hukum sebagaimana terjadi pada beberapa 
penegak hukum selama ini. Misalnya polisi pemegang senjata dilakukan tes psikologi secara berkala 
setiap tahun. Polisi yan tidak lulus tidak boleh memegang senjata.   

Para penegak hukum disamping memiliki kompetensi profesional perlu diseleksi secara ketat 
melalui  seleksi moral religius, sosial emosi psikologis dan potensi akademik. Sebagaimana terjadi  
pada kasus penembakan yang dilakukan anggota polisi terhadap atasannya, seorang kapolwil 
(kepala kepolisian wilayah) di Jawa Tengah. Tampak jelas bahwa anggota  polisi sebagai penembak 
atasan tidak mampu mengendalikan emosinya ketika ia akan dimutasikan di polres (polisi resort) 
salah satu kabupaten di wilayah tersebut. Selepas upacara pagi, anggota polisi tersebut 
menyandera polwan (polisi wanita) dan menemui kapolwil dan menanyakan alasan pemutasiannya. 
Jawaban yang diterimanya tidak dapat diterima dan dengan  

amarah dan emosional anggota polisi tersebut menembak mati kapolwil dan setelah itu 
menembak kepalanya sendiri. Bagaimana mungkin seorang penegak hukum dan HAM akan mampu 
melaksanakan tugasnya kalau ia sendiri tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Pembinaan 
moral dan religius perlu juga diberikan secara terus menerus dan berkesinambungan agar para 
penegak hukum dan HAM memiliki stabilitas emsosi dan moral serta keimanannya.   
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 Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan HAM terus ditingkatkan. Melalui 
berbagai informasi baik media cetak maupun elektronik dilakukan sosialisasi hukum dan HAM. Para 
pelaku pelanggaran hukum dan HAM seringkali tidak mengetahui bahwa tindakannya tersebut 
dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.   

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa pembuangan sampah di selokan yang akhirnya 
menumpuk dan menyumbat aliran sungai menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih 
rendah.  Kerusakan lingkungan yang disebabkan kesadaran dan kedisiplinan lingkungan rendah 
sebenarnya ada hak publik yang dilanggar. Memang, ketika membuang sampah ke selokan dan 
sungai,  sampah yang dilempar ke seungai tersebut tidak tampak di tempat semula, tetapi 
pernahkah anda membayangkan bahwa samapah di sungai tersebut dibawa air kemudian 
menumpuk dan menyumbat aliran sungai sehingga menyebabkan banjir? Ada hak yang dilanggar 
dalam kasus pembuangan sampah. Orang lain yang menerima dampak negatif sedangkan dampak 
positipnya untuk diri sendiri, bukankah itu menunjukkan orang yang egois?  

 Penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah yang telah mampu memberdayakan 
masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya, termasuk pelestarian lingkungan. Penghargaan  
tersebut berupa pemberian  otonomi award. Melalui partisipasi masyarakat tersebut diharapkan 
dapat meningkatkan kesadaran dan mencegah kerusakan lingkungan. Pemberian hak kepada 
masyarakat melalui berbagai program pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup 
(Jawa Pos, 3 April 2007: halaman 10) antara lain:  

1.   hak kesamaan akses sumber daya alam dengan program kebijakan:  

a. pengelolaan hutan bersama masyarakat  
b. pemberdayaan masyarakat sekitar hutan  
c. pengembangan energi alternatif  
d. pemberdayaan komunitas pemulung  

2.    hak integrasi pengelolaan hutan, dengan program kebijakan:  

a. pemberian   dana untuk lingkungan  
b. peraturan daerah (perda) tentag lingkungan hidup dan sumber daya alam  
c. kemitraan dengan perhutani  

3.    hak pelestarian sumber daya alam  

a. gerakan penghijauan 
b. revitalisasi/pelestarian sumber air  
c. pelestarian situs sejarah  
d. manajemen pengelolaan sampah  
e. integrasi kurikulum lingkungan hidup di sekolah sebagai muatan lokal  

 Upaya penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan amanat Majelis,  dimulai dengan  
disahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan UU No. 14 Tahun 1979. Di 
dalam UU tersebut ditetapkan  bahwa untuk meningkatkan kinerja profesional polisi sebagai aparat 
penegak hukum, maka POLRI dipisahkan dari TNI. Dimasa mendatang POLRI dan Kejaksaan akan 
ditingkatkan kedudukannya sebagai aparatur hukum yang mandiri (Habibi, 2006).  
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 Penegakan hukum dan HAM secara informal dapat dilakukan oleh para: (1) tokoh 
masyarakat, (2) orang tua, (3) guru, (4) pemuka adat, (5) orang dewasa lainnya. Orang-orang ini 
sudah semestinya memberikan keteladanan dalam penegakan hukum dan HAM. Tetapi, bagaimana 
ini mungkin terjadi manakala tingkat pendidikan dan kesadaran mereka terhadap hukum dan HAM 
masih rendah.  

Pendidikan di sini memegang peranan penting sebagai upaya penyadaran kepada semua 
pihak dalam menegakkan hukum  dan HAM. Terutama, pendidikan hukum dan HAM diberikan di 
sekolah, mulai TK sampai dengan PT. Melalui pendidikan ini maka kesadaran tersebut dapat makin   
ditingkatkan. Masyarakat sekolah sangat terbuka bagi pembaharuan masyarakat.  

 Disamping upaya penegakan hukum dan HAM tersebut di atas, masih diperlukan suatu 
insitusi HAM yang benar-benar independen dan hanya memihak pada kemanusiaan. Institusi itu 
lahir sebagai amanah UUD 1945 yang telah diamandemen, dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 
tentang hak asasi manusia.  

Institusi HAM itu kemudian diberi nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). 
Intitusi ini telah banyak membela HAM di kalangan masyarakat ataupun penyelenggara negara, 
namun paling banya adalah pembelaan terhadap HAM masyarakat. Banyak orang hilang diungkap 
dan ditemukan, pelanggaran HAM berat, sedang, dan ringan sudah dihukum  atas kontribusi dari 
kerja Komnas HAM ini.  

 Berdasarkan Peraturan Presiden  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 (dalam Wiyono, 
2006), arah kebijakan pembangunan hukum jangka menengah (2004-2009) adalah sebagai berikut:  

a. terciptanya hukum nasonal yang adil, konsekuen,  dan tidak diskriminatif  
b. terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan 

daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
dan  kelembagaan peradilan hukum yang berwibawa, bersih, profesional, upaya 
memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan  

c. pembenahan sistem dan politik hukum nasional yang diarahkan untuk memperbaiki 
substansi hukum, struktur kelembagaan hukum, dan budaya hukum  

d. langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mendukung pembenahan sistem dan politik 
hukum diarahkan ke dalam program-program perencanaan hukum, pembentukan hukum, 
peningkatan kinerja lembaga peradilan dan 

lembaga penegak hukum lainnya, peningkatan kualitas profesi hukum dan peningkatan kesadaran 
hukum dan HAM  Untuk meningkatkan upaya penegakan hukum dan HAM,  sejak tahun 2003 telah 
diupayakan melakukan aksi nasional  HAM. Aksi tersebut adalah berupa:  

a. pengesahan perangkat-perangkat konvensi internasional tentang HAM  
b. penyebarluasan dan pendidikan tentang HAM  
c. pemberian prioritas pada perlindungan HAM yang paling mendasar  
d. pelaksanaan konvensi HAM yang telah disahkan termasuk menyampaikan laporan kepada 

badan-badan PBB yang bersangkutan. (Habibi, 2006)  

Penegakan hukum dan HAM dapat dilakukan secara represif terhadap para pelaku 
pelanggaran. Upaya represif tersebut antara lain dengan melakukan: (a) penangkapan terhadap 
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pelaku pelanggaran HAM, (b) pemberian hukuman yang tegas dan setimpal pada pelaku, (c) 
penertiban para demonstrasi yang anarkhis  

 Latihan  

Kerjakan tugas latihan di bawah ini dengan menjawab pertanyaan secara benar dan tepat.  

1. Mengapa penegakan hukum dan HAM  di Indonesia belum dapat dilakukan dengan baik?  
2. Menurut anda, syarat apa saja yang harus dipenuhi agar para penegak hukum dan  HAM 

kita profesional?  
3. Kebijakan apa yang harus ditempuh pemerintah agar penegakan hukum dan HAM dapat 

berjalan dengan baik?  
4. Upaya apa yang harus dilakukan untuk menegakkan hukum dan HAM di Indonesia?  
5. Lakukan observasi di sekitar sekolah anda, upaya apa saja yang dilakukan pemerintah 

daerah untuk menegakkan hukum dan HAM?  
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BAB XI 

Pembelajaran HAM Di Sekolah Dasar  

Aada  unit 5 Anda telah mempelajari problem penegakan hukum dan HAM beserta alternatif 
penyelesaiannya. Melalui unit 6 ini Anda dapat mempelajari pembelajaran HAM di SD. 
Pembelajaran HAM di SD dimaksudkan untuk mengenalkan dasar-dasar HAM pada anak usia SD. 
Untuk dapat melaksanakan pembelajaran HAM dengan baik maka perlu  direncanakan secara baik 
pula. Pada unit ini Anda dapat belajar merencanakan dan sekaligus mempraktikkan pembelajaran 
HAM di SD. Selamat belajar!  

Perencanaan Pembelajaran HAM Di SD  

  

Pendahuluan  

Kemajuan suatu bangsa sehingga mampu bersaing dengan bangsa lainnya ditentukan oleh 
beberapa faktor. (1)  Sebagian dari kemajuan itu (45%) ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk 
melakukan inovasi dan kreativitas, (2) sebagian (25%) ditentukan oleh kemampuan membangun 
networking (jaringan),  (3)    kemampuan menguasai teknologi  (20%), dan (4) hanya sebagian kecil  
(10%) ditentukan oleh sumber daya alam (natural resources).  

Untuk menguasai kemampuan tersebut di atas dibutuhkan kecerdasan kehidupan bangsa. 
Usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa  ditentukan oleh kemajuan pendidikan. Pendidikan 
SD yang relevan dan bermutu merupakan investasi (human investement) peningkatan kualitas 
sumber daya manusia atau  human development index. Hal ini berdasarkan pertimbangan sebagai 
berikut.  

1. Pendidikan di SD sebagai basis pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan 
selanjutnya  

2. Pendidikan di SD  ditentukan struktur kurikulumnya, termasuk didalamnya HAM yang 
terintegrasi di dalam mata pelajaran.  

3. Rancangan kurikulum yang baik menentukan masa depan pendidikan anak selanjutnya.  

Hakikat Anak SD  

Sebelum melaksanakan pembelajaran HAM di SD, perlu dipahami lebih dulu apa dan siapa 
anak SD yang akan kita didik. Pemahaman yang tepat terhadap anak SD akan membantu 
memudahkan dalam pembelajaran HAM. Artinya, materi HAM yang diajarkan sesuai dengan tingkat  
pertumbuhan dan perkembangan anak SD sehingga mudah dipahami oleh anak. Secara fisik, anak 
usia SD masih memasuki tahap perkembangan yang sangat pesat. Berbagai otot dan tulang 
mengalami penguatan sehingga anak cenderung aktif  dalam melakukan kegiatan fisik seperti 
bergerak, berlari, dan tidak pernah diam di tempat.  Kebutuhan untuk melakukan aktivitas fisik 
anak SD perlu dipenuhi agar anak berkembang dengan baik.   

Secara moral, perkembangan manusia berjalan secara  bertahap.  Menurut Kolhberg, 
moralitas manusia tumbuh melalui tiga tingkatan. Pertama, tingkat prakonvensional. Pada 
tingkatan  ini, moral anak memiliki dua tahap: tahap pertama berupa kepatuhan berdasarkan 
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hukuman dan ganjaran; tahap kedua perbuatan moral anak diorientasikan pada kepentingan 
individu yang bersifat instrumental hedonistik.  

Kedua, tingkat konvensional. Seiring dengan tambahnya usia anak, moral anak berkembang 
ke arah konvensional. Pada tingkat  ini juga memiliki dua tahap yaitu tahap orientasi konformitas 
interpersonal dan orientasi pada hukum dan aturan.  

Ketiga, tingkat pasca konvensional perkembangan moral manusia berada pada tahap 
orientasi kontrak sosial dan  tahap orientasi etis universal.  Anak usia SD cenderung berada pada 
tahap perkembangan moral konvensional. Artinya anak-anak SD akan melakukan suatu perbuatan 
yang baik sesuai dengan konformitas hubungan interpersonal yang akrab dan intensif. Di  samping 
itu, anak SD akan berbuat baik manakala sesuai dengan hukum dan aturan yang sudah ada dan 
bukan kesadaran etik universal (Satibi, 2006).  

Secara kognitif, pemikiran anak SD sedang mengalami pertumbuhan sangat cepat. Menurut 
Jean Piaget perkembangan kognitif manusia berjalan melalui tahapan sebagai berikut: (a) 
sensomotorik yaitu    anak usia 0-2 tahun mengetahui segala sesuatu melalui penginderaan 
terhadap benda-benda yang bergerak, (b) pra operasional yaitu anak usia 2-4 tahun memperoleh 
pengetahuan melalui benda-benda konkrit tetapi belum mampu mengoperasikannya, (c) 
operasional konkrit yaitu anak usia 4-6 tahun memiliki pengetahuan melalui kegiatan 
mengoperasikan benda-benda  

konkrit,  (d) operasional formal yaitu anak usia 6 tahun ke atas sudah mulai belajar berpikir 
abstrak. Pada usia  6 tahun ke atas ini,  anak sudah mengenal simbol-simbol abstrak. Namun 
demikian, pembelajaran dengan menggunakan referensi benda konkrit masih sangat membantu 
anak memahami simbol-simbol abstrak tersebut.  

Untuk itu diperlukan kemampuan guru dalam menerjemahkan materi HAM yangabtrak 
menjadi materi yang konkrit dan mudah dipahami.  Perkembangan sosial anak SD berada pada 
tahap kesadaran kolektif yang ditentukan oleh faktor-faktor dalam diri anak dan di luar diri anak. 
Faktor dari dalam diri anak berupa kondisi internal anak baik fisik, kognitif, sosial emosi, moral, dan 
spiritual anak. Faktor di luar diri  anak adalah lingkungan anak baik lingkungan keluarga, sekolah, 
dan masyarakat.  

Pendekatan Pembelajaran HAM di SD  

Berdasarkan perkembangan anak, pendekatan pembelajaran dapat ditentukan. Pendekatan 
tersebut disesuaikan dengan tahap-tahap pertumbuhan anak.  

Pembelajaran HAM di SD bukan saja menyampaikan materi tentang nilai-nilai HAM tetapi 
pembelajarannya sendiri harus sesuai dan dijiwai dengan HAM. Jika tidak, maka anak akan 
mengalami suatu keadaan paradoksal atau inkonsistensi yaitu bagaimana ia dapat memahami 
materi HAM yang diterima ketika pembelajarannya sendiri melanggar HAM?  

Pendidikan mengandung unsur-unsur HAM dan demokrasi. Mendidik anak akan 
mengembangkan inteligensi dan karakternya. Hal ini tidak akan terjadi manakala anak hanya 
belajar secara tekstual dalam buku dan ditentukan oleh guru.  
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Individu hanya akan terdidik dan memiliki kesadaran tentang HAM ketika ia memiliki 
kesempatan untuk mengalami sendiri HAM dan menyumbangkan sesuatu yang berguna dari 
pengalamannya tersebut. Misalnya, anak diajak secara langsung ikut membersihkan lingkungan 
sekolah.  Pengalaman ini akan memberikan pengalaman pada anak bahwa ia telah membantu 
menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.  

Berbagai pendekatan dapat digunakan dalam pembelajaran HAM di SD. Pendekatan tersebut 
antara lain adalah sebagai berikut.  

1. Pendekatan induktif yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran dengan 
dimulai dari contoh-contoh, peristiwa-peristiwa, kasus-kasus dan fenomena sejenis untuk 
ditarik kesimpulan umum.   

2. Pendekatan deduktif dimulai dari konsep umum menuju penarikan kesimpulan khusus.  
3. Pendekatan kontekstual yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang digunakan guru sesuai 

dengan konteks kehidupan sehari-hari anak. Pembelajaran kontekstual tersebut 
memudahkan anak memaknai nilai-nilai HAM yang dipelajarinya.  

4. Pendekatan kooperatif (cooperative learning) yaitu pendekatan pembelajaran dengan 
memberikan kesempatan pada anak untuk bekerja sama dalam belajar.  

5. Misalnya, belajar kelompok, belajar dengan model Jigsaw, diskusi kelompok, dan tugas 
kelompok.  

6. Pendekatan  inquiry yaitu pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan ksempatan pada 
anak untuk mencari penyelesaian sendiri terhadap masalah yang dihadapinya. Anak belajar 
mengamati fenomena, menemukan masalah, dan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan 
penyelesaian masalah  sendiri. 

7.  Pendekatan  discovery yaitu pendekatan pembelajaran yang memberikan esempatan 
kepada siswa menjelajah untuk menemukan sesuatu yang sudah ada.   

8. Pendekatan konstruktivistik yaitu suatu pendekatan yang  memberikan kesempatan kepada 
anak untuk menyusun sendiri konsep-konsep HAM berdasarkan kehidupan sehari-hari 
anak.  

9. Pendekatan behavioristik dengan menciptakan lingkungan yang kondusif anak belajar HAM.  

Strategi yang digunakan berdasarkan pendekatan tersebut adalah: (a) siswa belajar secara 
aktif; (b)  siswa membangun peta konsep sendiri; (c) siswa mampu menggali informasi dari berbagai 
media dan sumber belajar; (d) siswa membandingkan dan mensintesiskan informasi; (e) siswa 
mengamati secara aktif; (f) siswa menganalisis sebab akibat; (g)  siswa melakukan kerja praktik 
artinya melakukan aktivitas  praktis di dalam belajar HAM.  

Prinsip-Prinsip Pembelajaran HAM di SD  

Sesuai dengan hakikat anak SD dan  pendekatan pembelajaran, maka prinsip yang digunakan 
dalam pembelajaran HAM dikembangkan sesuai dengan karakteristik belajar anak. Pertama,  anak 
SD belajar secara konkrit sehingga pembelajaran HAM diupayakan secara konrkit pula. Implikasi 
dari prinsip ini maka pembelajaran HAM bagi anak SD menuntut guru untuk selalu menggunakan 
media dan sumber pembelajaran yang bersifat konkrit dan dapat ditangkap secara inderawi.  

Media dan sumber pembelajaran yang dimaksud dapat berupa media dan sumber 
pembelajaran yang dirancang dan tidak  dirancang untuk pembelajaran. Media dan sumber yang 
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direncanakan adalah media dan sumber yang memang dengan sengaja dibuat untuk kepentingan 
pembelajaran. Sedangkan media dan sumber pembelajaran yang tidak direncanakan adalah segala 
sumber yang memang tidak disengaja untuk kepentingan pembelajaran. Misalnya jalan raya, pasar, 
stasiun, dan terminal.  Media dapat juga yang bersifat alami dan buatan.   

Kedua, pembelajaran HAM menggunakan prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya 
bermain. Bermain akan membuat anak berinteraksi dan belajar menghargai hak orang lain. Pola 
bermain dapat dibedakan menjadi tiga: (a) bermain bebas, (b) bermain dengan bimbingan, dan  (c) 
bermain dengan diarahkan (Sumiarti Padmonodewo, 1995). Bermain bebas adalah  suatu bentuk 
kegiatan bermain yang memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan berbagai pilihan alat 
dan menggunakannya. Bermain dengan bimbingan   adalah suatu kegiatan bermain dengan cara 
guru memilihkan alat-alat permainan dan anak diharapkan dapat menemukan  pengertian tertentu. 
Bermain dengan diarahkan adalah suatu bentuk permainan dengan guru mengajarkan cara 
menyelesaikan tugas tertentu. Bermain dapat menggunakan alat permainan ataupun tanpa alat 
permainan. Berbagai permainan dapat digunakan di dalam pembelajaran HAM.  

Aanak bukan saja aktif  mengejar bola sehingga otot dan fisiknya akan tumbuh  dengan kuat. 
Ekspresi wajah dengan sungguh-sunguh sekuat tenaga mengejar bola bersaing dalam 
memperebutkan bola.  

Anak belajar berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, menghargai aturan dan lain 
sebagainya. Anak mulai belajar mengenal nilai-nilai  hak asasi, hak dan kewajiban, demokrasi, 
kebebasan,  kerja sama dan lain sebagainya. Di dalam permainan ada aturan, pemain, wasit 
(penegak aturan), dan ada atau tidak ada penonton. Semua komponen permainan tersebut harus 
berfungsi di dalam permainan.  

Para pemain harus taat aturan, penegak aturan harus objektif dan adil, para pemain yang 
melanggar aturan akan dikenai sanksi yang diberikan penegak aturan.  

Ketiga, pembelajaran HAM di SD menggunakan prinsip  active learning. Pembelajaran aktif 
memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk aktif mencari dan memaknai nilai-nilai 
HAM. Seluruh anggota tubuh dan psikologis anak bekerja  baik melalui belajar individual maupun 
bekerja sama dalam kelompok. Problem solving akan memberikan tantangan pada anak untuk aktif 
menyelesaikan masalah tersebut.  

Keempat, pembelajaran HAM di SD  dilaksanakan dalam suasana  yang menyenangkan.  
Joyfull learning akan sangat menyenangkan dan membuat belajar anak menjadi ceria, tanpa 
tekanan, dan menarik.  Guru dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dengan 
memberikan sentuhan akrab, ramah, sambil bernyanyi, dengan gambar, dan lain sebagainya.   

Kelima, pembelajaram HAM di SD berpusat pada anak. Artinya anak menjadi subjek pelaku 
yang aktif di dalam belajar. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam membantu anak mudah 
mempelajari nilai-nilai HAM. Pembelajaran HAM perlu mempertimbangkan aspek kemampuan  dan 
potensi anak, suasana psikologis dan moral anak.  

Keenam, pembelajaran HAM di SD memberikan kesempatan kepada anak untuk mengalami, 
bukan saja melihat atau mendengar melainkan seluruh panca inderanya dan mental psikologis anak 
aktif mengalami sendiri dalam kegiatan yang memuat nilai-nilai HAM. Pembelajaran HAM 
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memberikan kesempatan seluas-luasnya pada anak untuk bereksperimen  (mencoba) mengalami 
berbagai kegiatan pembelajaran HAM.  

Pembelajaran HAM di SD dapat mengembangkan keterampilan  sosial, kognitif, emosional 
serta spiritual. Multiple intelligence dapat ditumbuhkembangkan dalam pembelajaran HAM 
sehingga pembelajaran tersebut akan lebih bermakna bagi kehidupan anak.  

Materi Pembelajaran HAM di SD  

Materi HAM di SD dikembangkan sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan 
anak. Materi tersebut disajikan secara menarik dalam bentuk yang mudah dipahami oleh anak. 
Kalimat yang digunakan sederhana, lugas, dan jelas. Kalau perlu materi disertai gambar dan  
ilustrasi menarik dan menyenangkan. Unsur problematik dalam materi HAM juga akan membuat 
sajian materi tidak monoton dan menjemukan, tetapi menantang penalaran kritis anak. Supaya 
memiliki kebermaknaan pada anak, materi HAM diangkat dari realitas kehidupan anak sehari-hari. 
Dengan demikian materi yang dikembangkan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan 
anak.  

Materi HAM dikembangkan dari kurikulum. Guru dapat memulai dengan menganalisis 
substansi materi kajian dari kurikulum. Substansi materi kajian dijabarkan dari standar kompetensi 
dan kompetensi dasar.  Misalnya standar kompetensi kelas II SD semester 2 berbunyi: menampilkan 
sikap demokratis. Kompetensi dasar yang akan dicapai adalah mengenal kegiatan bermusyawarah.  

Materi pokok yang dikembangkan adalah (a)  kebebasan berpendapat dengan alasan yang 
masuk akal, (b) menghargai pendapat yang berbeda, (c) kesempatan yang sama dalam 
mengemukakan pendapat, (d) persoalan yang dibicarakan dalam musyawarah adalah masalah 
bersama, (e) keuntungan semua pihak.  

Materi HAM diberikan di SD dapat berdiri sendiri (separated) dan terpisah dari mata 
pelajaran lain dan dapat pula terintegrasi dengan mata pelajaran lain yang sudah ada. Jika materi 
HAM diberikan tersendiri dan menjadi mata pelajaran tersendiri maka akan terjadi penambahan 
mata pelajaran lain. Hal ini akan menambah beban mata pelajaran bagi anak dan di luar 
kemampuan anak. Pilihannya lebih baik diupayakan terintegrasi pada mata pelajaran lain sehingga 
setiap mata pelajaran yang dipelajari anak akan lebih bermakna. Bukankah pendidikan di SD lebih 
ditekankan pada pembentukan kepribadian manusia yang utuh?  

Media dan Sumber Pembelajaran HAM   

Seperti sudah Anda ketahui bahwa tingkat perkembangan kognitif anak SD lebih condong 
pada berpikir operasional konkrit. Implikasinya pembelajaran yang diberikan di SD harus bersifat 
konkrit dan mudah dipahami. Artinya dalam pembelajaran membutuhkan referensi benda-benda 
konkrit agar  anak mudah memahami materi yang dipelajarinya. Untuk itu penggunaan media dan 
sumber pembelajaran penting dan mutlak untuk dilakukan.  

Media pembelajaran dapat bersifat alami dan buatan. Media alami adalah semua benda atau 
aktivitas yang ada di  alam sekitar yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Kehidupan sehari-
hari di lingkungan anak dapat dimanfaatkan menjadi materi menarik. Misalnya perilaku pemakai 
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jalan, antrian di kantor pos, dan perilaku pedagang di pasar. Media buatan  adalah media yang 
sengaja dibuat untuk membantu pembelajaran di SD. Media yang digunakan di SD fungsinya untuk:  

1. membantu memudahkan pemahaman anak terhadap materi HAM,  
2. materi HAM menjadi menarik dan menyenangkan,  
3. materi abstrak dengan alat bantu media dapat menjadi lebih konkrit sehingga mudah 

dipahami,  
4. menimbulkan imajinasi anak dalam belajar,  
5. menimbulkan daya kritis anak dalam mempelajari materi, dan  
6. menumbuhkan kreativitas berpikir anak.  

Bagaimana pengelolaan media dalam  pembelajaran HAM di SD? Media pembelajaran 
dikelola dengan cara: (a)  pengadaan   media melalui pembuatan sendiri, pembelian, dan hibah dari 
pihak  lain,  (b) penyimpanan dan pemeliharan media harus dilakukan dengan baik, dan (c) 
pemanfaatan media dalam pembelajaran. 

Pemanfaatan media pembelajaran perlu mempertimbangkan beberapa hal penting berikut: 
(a) media yang digunakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan  anak, (b) media yang 
digunakan  sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai, (c) sesuai dengan pesan atau materi 
yang akan disampaikan pada anak, (d) media yang digunakan sesuai dengan metode atau strategi 
pembelajaran yang dilakukan (Anderson 1983), (e) sesuai dengan kemampuan guru dalam 
menggunakannya, (f) sesuai dengan potensi sekolah.  

Perencanaan Pembelajaran HAM di SD  

Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran HAM di SD sangat ditentukan oleh perencanaan 
yang baik. Perencanaan tersebut akan membantu guru untuk melaksanakan langkah-langkah 
pembelajaran secara sistematik. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran  adalah 
sebagai berikut.  

7. Menganalisis substansi kajian kurikulum. Melalui analisis dapat diketahui bahwa materi 
pokok HAM yang terintegrasi di dalam mata pelajaran sebagaimana termuat di kurikulum 
dapat diketahui.  

8. Hasil analisis kajian itu kemudian dimuat di dalam silabus yang dikembangkan. Silabus 
tersebut berupa rencana kegiatan pembelajaran secara sistematis yang memuat materi 
pokok, media, dan evaluasi serta alokasi waktu yang akan dilaksanakan di dalam 
pembelajaran.  

9. Pengembangan silabus disesuaikan dengan  potensi anak, sarana dan prasarana sekolah, 
serta kemampuan guru. Di dalam silabus kita dapat merencanakan pembelajaran yang akan 
memberikan pengalaman belajar HAM yang sesuai dengan kurikulum dan potensi anak. 
Silabus adalah suatu rencana yang memuat pokok-pokok pengalaman belajar yang akan 
diperoleh anak dalam pembelajaran. Format silabus yang dikembangkan sangat bergantung 
pada guru, dan tidak ada yang sama.  

10. Berdasarkan silabus dapat dikembangkan  rencana pembelajaran (RP). Rencana 
pembelajaran adalah seperangkat langkah-langkah pembelajaran yang harus diikuti guru 
dalam membelajarkan anak.  

11. Perencanaan pembelajaran   HAM di SD  dikembangkan berdasarkan:   
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a. pembelajaran sesuai dengan standar  kompetensi dan komptensi dasar yang akan 
dicapai,  

b. berpusat pada anak,   
c. pembelajaran memperhatikan pertumbuhan dan kebutuhan anak SD,  
d. pembelajaran menghargai dan memberdayakan hak anak,  
e. mampu mengembangkan seluruh potensi anak,  
f. mengembangkan active learning,  
g. mendorong berpikir kritis dan kreatif anak,  
h. sesuai dengan potensi sekolah dan guru, dan  
i. memungkinkan anak dapat mengakses sumber belajar yang ada.  

12. Perencanaan pembelajaran (RP) memuat bagian-bagian pokok:  
a. identitas matakuliah  
b. standar kompetensi  
c. kompetensi dasar  
d. langkah-langkah pembelajaran:  

1)  kegiatan awal  

2)  kegiatan inti  

3)  kegiatan akhir  

e. media dan sumber pembelajaran  
f. evaluasi pembelajaran:  

1)  jenis evaluasi  

2)  prosedur evaluasi  

Contoh Rencana Pembelajaran    

Guru tahu persis karateristik anak kelas IV, sehingga mengembangkan RP berdasarkan 
karakteristik anak. Salah satu  contoh RP yang di dalamnya digunakan model Jigsaw untuk 
menanamkan pemahaman multikultural. Materi yang dikembangkan memuat dasar-dasar HAM 
bagi anak. Durasi pembelajaran direncanakan selama 2 x 40 menit. Kegiatan awal: (1) guru 
membuka pelajaran dan mengelompokkan siswa sesuai dengan keahlian  berdasarkan problem 
yang dibahas (2) setiap siswa   dalam beberapa kelompok memperoleh LKS yang memuaproblem. 
Setelah kegiatan awal selesai dilakukan, guru memasuki kegiatan inti.  

 Kegiatan inti meliputi: (1) Tiap kelompok belajar membahas satu problem keanekaragaman 
budaya : peta daerah, makanan tradsional, tari tradisional, pakaianadat, bahasa daerah, lagu 
daerah, (2) setelah masing-masing kelompok selesa membahas  satu problem, maka tiap anggota 
kelompok kembali ke kelompoknya semula. Masing-masing individu menjadi nara sumber bagi 
anggota dalam kelompoknya., (3) guru meminta siswa untuk menuliskan semua hasil diskus 
kelompoknya, (4) setelah diskusi kelompok tahap kedua selesai, tiap siswa ditanya satu persatu 
atau diberikan tes tentang materi yang didiskusikan. Akhirnya semua siswa mengetahui semua 
materi yang diajarkan melalui interaksi antarindividu dalam kelompok belajar.  



www.pakode.wordpress.com 

 Bahan Ajar Pend. HAM PGSD 2012|103 
 

Kegiatan akhir: kegiatan akhir ditutup dengan cara guru bersama siswa menyimpulkan sikap 
menghargai keanekaragaman suku dan budaya masyarakat setempat. Media dan alat yang 
digunakan adalah: (1) peta, (2) gambar, (3) LKS,      (4) pakaian adat Madura, (5) gambar pakaian  
adat, (6) makanan dan minuman daerah.  Evaluasi Pembelajaran dilakukan dengan: (1) tes  tertulis, 
(2) performansi, (3) produk berupa LKS.  

Latihan  

Setelah Anda selesai membaca materi  tersebut, silakan memperdalam lebih lanjut dengan 
menjawab soal-soal latihan di bawah ini.  

1. Jelaskan hakikat anak SD di sekolah  Anda!  
2. Sebutkan pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran HAM di SD?  
3. Jelaskan prinsip-prinsip pembelajaran HAM di SD?  
4. Buatlah media pembelajaran HAM di SD Anda!  
5. Buatlah rencana pembelajaran HAM terintegrasi di SD!  

 

Pelaksanaan HAM di Sekolah Dasar  

Pada subunit 1 sebelumnya, Anda telah mempelajari tentang perencanaan pembelajaran HAM di 
SD. Pada subunit 2 ini Anda dapat membaca hasil  pelaksanaan pembelajaran HAM tersebut. 
Setelah itu,  silakan Anda mempraktikkan pembelajaran HAM di kelas. Ketika Anda praktik 
mengajar di kelas, ajaklah teman kolega Anda untuk mengobservasi pelaksanaan pembelajaran 
HAM yang Anda lakukan.  Tujuan mempelajari materi ini diharapkan Anda dapat:  

1. melaksanakan kegiatan awal pembelajaran HAM di SD,  
2. melaksanakan kegiatan inti pembelajaran HAM di SD, dan  
3. melaksanakan kegiatan penutup pembelajaran HAM SD.  

  

Pelaksanaan HAM di SD  

Pembelajaran HAM di SD  terintegrasikan di dalam berbagai mata pelajaran. Tidak ada mata 
pelajaran khusus yang mempelajari tentang HAM di SD. Sekalipun demikian, guru perlu memiliki 
pengetahuan tentang implementasi HAM dalam pembelajaran di SD. Pengetahuan tersebut 
kemudian dimplementasikan ke dalam berbagai tindak pembelajaran. Pembelajaran tersebut 
sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran di SD berikut ini.  

1. Pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan komptensi dasar yang akan dicapai.  
2. Pembelajaran memperhatikan pertumbuhan dan kebutuhan anak SD.  
3. Pembelajaran menghargai dan memberdayakan hak anak.  
4. Pembelajaran mampu menumbuhkan aktivitas dan kreativitas anak.  
5. Pembelajaran menumbuhkan suasana menyenangkan dalam belajar.  
6. Pembelajaran mampu mengembangkan seluruh potensi anak.  
7. Pembelajaran sesuai dengan potensi sekolah dan guru.  
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8. Pembelajaran memungkinkan anak dapat mengakses sumber belajar yang ada di sekitar 
anak. 

Sebelum menyusun RP perlu disusun silabus terlebih dahulu dengan baik. Tidak ada format 
baku dalam penyusunan silabus. Salah satu format yang dipakai adalah sebagai berikut: 

Format Silabus Pembelajaran HAM di SD 

 
Berikut ini Anda dapat menyimak  salah satu bentuk pengembangan pembelajaran yang 

mengintegrasikan HAM dalam pembelajaran. Pembelajaran HAM dimaksud terintegrasi pada mata 
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SD, Kelas IV, Semester I , Materi Pokok Keanekaragaman 
Budaya dan Masayarakat Setempat, waktunya 2 x 40 menit atau dua jam pelajaran, dan diikuti oleh   
46 siswa.  Ketika pukul tujuh tepat dan anak-anak masih bermain di luar, bel tanda masuk kelas 
berbunyi, secara hampir serentak dan bersamaan mereka masuk kelas. Suasana gembira tampak di 
wajah mereka untuk memulai pelajaran. Tidak berselang lama, guru datang ke kelas dan 
mengucapkan salam, “selamat pagi anak-anak”. Secara bersamaan mereka menjawab, “selamat 
pagi bu guru …” Begitu anak-anak selesai menjawab salam, dilanjutkan dengan ucapan guru “anak-
anak, sebelum pelajaran kita mulai, ayo berdoa dulu, silakan salah satu maju ke depan untuk 
memimpin doa”.  

Salah seorang anak kemudian maju ke depan kelas untuk memimpin doa bersama.   
Selesai berdoa, guru memulai pelajaran “anak-anak, hari  ini kita masih ditemani bu 

guru   untuk melanjutkan pelajaran minggu lalu tentang  keanekaragaman budaya bangsa 
dan masyarakat di Jawa Timur. Kalian masih belajar dengan cara berkelompok”. Anak-anak 
kemudian segera berdiri, mengambil tas sekolah dan mencari tempat duduk sesuai dengan 
kelompok masing-masing  yang sudah ditetapkan. Setelah anak menemukan tempat duduk 
masing-masing, guru membagikan LKS dan media sekaligus sumber belajarnya. “Anak-anak, 
bu guru akan membagikan LKS dan berbagai macam kekayaan budaya Jawa Timur. Tiap 
kelompok akan mengamati satu macam budaya Jawa Timur, ada kelompok yang 
mengamati peta untuk menemukan  potensi alam dan wisata di Jawa Timur, ada yang 
mempelajari adat istiadat, ada juga yang mempelajari makanan khas, dan ada pula yang 
mempelajari bahasa daerah yang digunakan di Jawa Timur”. Di samping membagikan peta 
dan gambar pakaian adat pada tiap kelompok, guru juga membagikan makanan dan 
minuman khas Jawa Timur, seperti minuman sari  apel Batu, suwar-suwir yang terbuat dari 
tape khas Jember, tape Bondowoso, sale pisang, kelepon khas Gempol Pasuruan. Beberapa 
makanan khas Jawa Timur itu dapat dilihat pada gambar 6.1. di bawah ini. 
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Begitu berbagai media tersebut dibagikan anak-anak berdiri menyambutnya, “ooh 
enake, ana sari apel, kelepon, tape, iku apa ya sing dibungkus warnane abang ijo, lan rada 
ireng neng plastik” (oh enaknya, ada sari apel, kelepon, tape, itu apa   yang dibungkus 
warnanya merah hijau, dan agak hitam di dalam plastik). Ketika satu kelompok menerima 
makanan itu, anak-anak kelompok lain mendekati guru, “bu kami nanti diberi tidak?”. Bu 
guru menjawab, anak-anak, kalian semua nanti akan  

mendapat dan merasakan berbagai makanan khas Jawa Timur itu”. Anak-anak 
menyambutnya dengan bersorak “horee awake dhewe uga oleh” (horee, kita juga dapat). 
Mereka kemudian kembali ke kelompoknya untuk menerima LKS dan gambar serta media 
yang lain.   

 Suasana belajar anak di kelas dengan berbagai media itu tampak ramai dan anak  
mulai mencoba meminum sari apel, sesekali berdiri dan mengambil kelepon, suwar-suwir, 
sale, dan tape untuk dicicipi. Ketika mencicipi berbagai makanan  khas Jawa Timur itu, 
tampak mulutnya bergerak-gerak dan wajahnya mengamati makanan itu seraya tangan 
memegang makanan dan sorot mata lekat pada makanan seakan membayangkan dan 
penuh pertanyaan, “iki apa ya” (apa makanan ini ya?). Sesekali di antara mereka menoleh 
ke arah temannya sambil mulutnya bergerak mengunyah makanan, “rek iki luueegi” 
(makanan ini sangat manis) untuk menunjukkan rasa makanan suwar-suwir.  Ada anak laki-
laki berdiri   tertawa kelihatan giginya memperhatikan teman yang sedang menikmati 
makanan dan minuman, sementara ada dua anak perempuan minum bersama “sari apel”, 
dan seorang anak perempuan  berdiri sambil tertawa ketika mencicipi  makanan, sekan-
akan mereka sedang bergembira. Suasana gembira itu tampak pada gambar 6.2. di bawah 
ini.  

  Seorang anak  berdiri dan mendekat bu guru, “bu guru, makanan apa ini, dari mana 
asalnya?” Bu guru kemudian menjawab, “lihat di bungkusnya, kamu akan menemukan 
tulisan makanan itu”. Anak itu kemudian duduk kembali dan mengambil bungkus makanan 
itu, “ooo, suwar-suwir  dari Jember” diteruskan menulis   Seorang anak  berdiri dan 
mendekat bu guru, “bu guru, makanan apa ini, dari mana asalnya?” Bu guru kemudian 
menjawab, “lihat di bungkusnya, kamu akan menemukan tulisan makanan itu”. Anak itu 
kemudian duduk kembali dan mengambil bungkus makanan itu, “ooo, suwar-suwir  dari 
Jember” diteruskan menulis   

  Tampak ada anak yang sesekali menoleh ke kelompok lain dan diteruskan 
menuliskan jawaban di LKSnya, dan ada pula yang   mengamati peta sambil setengah 
badannya membungkuk. Seorang anak  lagi  menatap LKS dengan tangan  memegang pena 
menuliskan jawabannya. Di sudut kanan, anak memperhatikan temannya sambil tersenyum 
dan ada pula anak yang menatap temannya sambil memegang pena,   sejenak sebelum 
menuliskan jawaban di LKS, sebagaimana tampak pada gambar 6.4.   

 
Ketika anak sedang “asyik” diskusi, kelompok lain yang mempelajari adat istiadat, 

dua anak memeragakan pakaian adat Madura, pakaian putih-putih dan pakaian hitam 
dikombinasi kaos dalam warna merah horizontal dan dasar putih  serta ikat kepala.  

Tampaknya kedua anak yang memakainya tersebut tersenyum gembira.  Saat   
temannya memakai pakaian adat itu, anak-anak berdiri dan tertawa dengan suara yang 
keras “ha…ha… ha … lucu”. Semua anak menghadap ke belakang tempat anak berdiri 
memakai pakaian adat itu, sebagaimana tampak pada gambar 6.6 di bawah ini. 
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Respon anak ketika melihat temannya memakai pakaian adat Madura bermacam-

macam. Ada anak yang berseru, “hi…hi…. seperti penjual sate Madura”. Sementara itu ada 
anak yang maju mendekati  dan mengamati anak yang memakai pakaian adat dan 
mencobanya. Rasa ingin tahu anak itu tumbuh ketika hendak mencoba pakaian. Suasana 
belajar yang tampak menyenangkan anak ketika mereka belajar dari kehidupan sehari-hari 
di sekitar anak.  

 Kegiatan belajar pada kelompok lainnya tampak berbeda. Kelompok itu dapat 
mempelajari bahasa daerah dengan mengamati peta Jawa Timur. Bahasa daerah yang 
ditemukan tidak banyak karena memang jumlah bahasa daerah di Jawa Timur tidak banyak. 
Bahasa daerah itu adalah bahasa Jawa, bahasa Madura, dan bahasa Osing di Banyuwangi. 
Tetapi anak-anak dapat pula menyebutkan bahasa daerah lain seperti bahasa Bali, bahasa 
Betawi di Jakarta, bahasa Sunda di Jawa Barat.  Kelompok lain yang mempelajari adat 
istiadat dengan mengamati peta dan gambar menemukan jawaban “tindak siti, kasodo, 
pakaian adat Madura, upacara  adat perkawinan Madura,  upacara tujuh hari kematian 
seseorang, tujuh bulankehamilan dan lain sebagainya”. Setelah selesai diskusi kelompok 
ahli, kelas dikelompokkan kembali berdasarkan hasil diskusi kelompok ahli tersebut. 
Kelompok antarahli ini kemudian mendiskusikan berbagai problem keanekaragaman 
bangsa dan budaya daerah Jawa Timur. Hasilnya tampak terjadi pertukaran informasi dari 
anggota kelompok ahli yang satu dengan kelompok ahli yang lainnya. Pertukaran informasi 
itu dilakukan dengan cara seorang anak membaca problematik  dan menyebutkan 
jawabannya, sementara yang lain memperhatikan gambar dan mencatat.   

 Cara lain adalah saling menukarkan lembar kerja masing masing untuk dibaca dan 
selanjutnya anak yang bersangkutan menuliskan jawabannya. Anak lainnya menulis 
jawaban, dan beberapa anak yang lain mengerumuni media gambar dan peta yang ada di 
depannya. Seorang anak berdiri dengan penuh perhatian memperhatikan temannya yang 
sedang mengerjakan LKSnya, sementara itu di meja terletak minuman sari apel dan 
makanan khas jawa Timur,  sebagaimana terlihat pada gambar 6.7 di bawah ini. 

Diskusi kelompok antarahli yang disertai dengan media telah mampu membuat 
suasana belajar menjadi lebih aktif dan menarik, sebagaimana terlihat pada gambar    
Kegiatan pembelajaran kemudian diakhiri dengan penyimpulan bersama antara siswa dan 
guru melalui dialog tentang berbagai keanekaragaman budaya bangsa Jawa Timur yang 
sangat beragam dan kaya. Pembelajaran ditutup dengan pos tes. Hasil pos tes dapat 
ditunjukkan pada tabel 6.1. sebagai berikut. 
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Berdasarkan observasi dapat diketahui bahwa pembelajaran ini mampu 

meningkatkan partisipasi aktif anak. Pemberian media yang menarik dari lingkungan sehari-
hari anak ternyata mampu “menghidupkan” pembelajaran. Media sebagai sumber 
pembelajaran berupa peta, gambar, berbagai makanan dan minuman serta pakaian adat 
Jawa Timur ternyata mampu memberikan stimulasi pada anak untuk berpikir kreatif. 
Kemampuan berpikir kreatif ini tampak ketika mereka mampu menyebutkan berbagai 
potensi budaya masyarakat, khususnya Jawa Timur. Misalnya menyebutkan aneka 
makanan Jawa Timur mampu mereka sebutkan, seperti rujak cingur, lontong balap, lontong 
sayur, dan tahu campur. Dari luar Jawa Timur bahkan mampu mereka sebutkan misalnya 
soto Betawi, soto Makasar, dan telur bumbu Bali. Di samping aktivitas dan kreativitas anak 
meningkat, suasana menyenangkan semakin tampak dalam pembelajaran. Perasaan senang 
dalam mengikuti pembelajaran membuat anak  enjoy dan tanpa beban serta suasana tidak 
lagi menakutkan, menegangkan dan mencemaskan pada anak. Anak dapat dengan bebas 
mempelajari materi pembelajaran. Hal ini tampak wajah mereka yang gembira ketika sudah 
selesai belajar.  

 Cara berpikir, bersikap dan berperilaku menghargai keanekaragaman budaya bangsa 
dapat ditumbuhkembangkan ketika mereka mengalami sendiri berbagai jenis makanan dan 
minuman, gambar dan peta sehingga lebih menghayati dan toleran terhadap kebudayaan 
sendiri.  

 Penggunaan peta dan media gambar  ternyata mampu meningkatkan pusat 
perhatian dan ketertarikan anak ketika belajar. Hal ini dapat dilihat pada gambar 

Pemahaman anak terhadap keanekaragaman budaya bangsa dapat ditingkatkan  
secara tajam. Hal ini dapat dilihat dari perolehan skor yang rata-rata telah menuntaskan 
dengan 89, 78 %. Kecakapan  hidup anak  semakin berkembang, terutama pada kecakapan 
berpikir, sosial, dan personal. Kecakapan berpikir tampak pada kemampuan berpikir kreatif 
untuk menyebutkan alternatif lainnya. Kecakapan sosial tampak ketika mereka berinteraksi 
dengan temannya dan menghargai pendapat orang lain. Kecakapan personal tampak ketika 
mereka secara individual mencicipi makanan sehingga indera perasanya makin 
berkembang. Melalui perasaan itu mereka lebih menghargai aneka budaya sendiri.  

 Dari ilustrasi di atas,   Anda dapat mempelajari pembelajaran HAM yang terintegrasi 
dalam pembelajaran PKn SD. Dari contoh pembelajaran tersebut di atas, Anda rekonstruksi 
kembali perencanaan pembelajarannya (RP).   


