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KATA PENGANTAR 

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa jabatan guru sebagai 
pendidik merupakan jabatan profesional. Dengan demikian profesionalisme 
guru dituntut terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat 

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Bab VI pasal 28 ayat 1, menyatakan bahwa pendidik harus 
memenuhi kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi sebagai agen 
pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran, guru 
dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 
profesional. Keempat kompetensi tersebut harus dikembangkan secara utuh,  
sehingga terintegrasi dalam kinerja guru.  

Untuk meningkatkan kualitas guru, mulai tahun 2012 Badan PSDMPK 
dan PMP memberlakukan kebiijakan baru yaitu (1) semua guru yang akan 
mengikuti Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) diwajibkan mengikuti Uji 
Kompetensi Awal (UKA), (2) Hasil UKA sebagai gambaran kondisi 
kompetensi guru digunakan sebagai dasar pelaksanaan PLPG. Guru yang 
dinyatakan belum memenuhi standar minimal UKA diwajibkan untuk 
mengikuti pendidikan dan latihan yang di selengarakan oleh Pusat 
Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK) atau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). 

Dalam rangka penyelenggaran diklat guru SD Pasca-UKA agar 
memenuhi kompetensi yang diharapkan maka dipandang perlu adanya  
bahan ajar atau modul. Bahan ajar atau modul yang dipersiapkan didasarkan 
atas hasil analisi kebutuhan para peserta uji kompetensi awal yang belum 
memenuhi standar minimal UK. 

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu 
menyiapkan bahan ajar ini. 
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Kepala Badan PSDMPK dan PMP  
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MODUL 5 

 

PENEGAKKAN HUKUM DAN HAM 

 

A. Tujuan  

Secara umum peserta diklat dapat menguasai konsep dan 

penerapannya dalam pembelajaran Penegakan Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (HAM). Secara khusus peserta diklat diharapkan mampu: 

1. menjelaskan pengertian HAM. 

2. menjelaskan dasar hukum HAM. 

3. menjelaskan pengertian penegakan hokum. 

4. menjelaskan sistim hukum nasional. 

 

B. Panduan/Petunjuk Belajar 

Untuk dapat memahami materi dalam modul ini dengan baik, para 

peserta diklat diharapkan dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut. 

1. Bacalah dengan cepat semua materi yang ada dalam modul ini. 

2. Lakukan refleksi diri, seberapa banyak materi dalam modul ini yang 

dapat Anda kuasai dari hasil membaca dengan cepat tersebut. Anda 

akan memperoleh pengalaman menyangkut tingkat penguasaan 

terhadap materi dalam modul ini. 

3. Atas dasar hasil refleksi itu, lakukan membaca ulang secara teliti 

utamanya untuk materi dalam modul ini yang belum anda kuasai dengan 

baik. 

4. Lakukan refleksi diri lagi, seberapa banyak Anda memperoleh kemajuan 

hasil dalam penguasaan terhadap materi modul ini. Anda akan 

memperoleh pengalaman yang lebih mendalam dibandingkan dengan 

hasil refleksi pertama (butir 2). 

5. Atas dasar hasil refleksi kedua, lakukan diskusi atau dialog dengan 

beberapa peserta diklat lainnya untuk membahas materi dalam modul 

ini. 
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6. Lakukan refleksi diri, seberapa banyak kemajuan yang Anda raih dari 

diskusi dan dialog tersebut. Anda akan memperoleh pengalaman 

menyangkut tingkat penguasaan terhadap materi dalam modul ini 

dibandingkan dengan lawan diskusi dan dialog Anda. 

7. Untuk lebih mendalami materi dalam modul ini, bacalah beberapa bahan 

rujukan yang digunakan dalam penulisan modul ini atau buku-buku lain 

yang relevan. Jika Anda mempunyai sarananya, maka bacalah bahan-

bahan yang tersaji melalui situs-situs di internet. 

8. Kemudian, untuk membelajarkan materi dalam modul ini kepada peserta 

didik Anda, maka lakukanlah hal-hal berikut ini. 

a. Sebagai pedoman pembelajaran, buatlah RPP secara lengkap 

berdasarkan silabus dengan acuan Permendiknas Nomor 41 Tahun 

2007 tentang Standar Proses. 

b. Untuk mengisi komponen tujuan pembelajaran dalam RPP itu, 

lakukan perumusan tujuan berdasarkan SK/KD dan Indikator yang 

ada dalam silabus. Bila indikator sudah rinci, maka tujuan boleh 

sama dengan indikator dengan menambahkan kondisi dan proses 

yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. 

c. Untuk mengisi komponen materi ajar dalam RPP, maka lakukan 

pemilih/penetapkan materi esensial yang akan disampaikan dengan 

jalan menganalisis materi pembelajaran dengan mengacu tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan. 

d. Untuk mengisi komponen metode pembelajaran dan kegiatan 

pembelajaran dalam RPP, maka lakukanlah pemilihan model 

pembelajaran berdasarkan materi esensial yang telah ditetapkan. 

e. Untuk melengkapi pembuatan RPP sebagaimana dimaksudkan 

butir 1 di atas, maka isilah komponen-komponen RPP lainnya, yaitu 

penilaian hasil belajar dan sumber belajar.  

f. Untuk membelajarkan materi modul ini kepada peserta didik Anda, 

maka disarankan agar menggunakan model pembelajaran 

cooperative learning. 
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C. Media/Alat pembelajaran 

Media yang digunakan untuk membelajarkan modul ini kepada peserta 

diklat, antara lain: chard tentang Penegakan Hukum dan HAM, gambar-

gambar atau video tentang Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia serta 

power point tentang materi modul Penegakan Hukum dan HAM. 

 

D. Uraian  MaterI 

1. Sistem Hukum Nasional 

a. Pengertian Sistem Hukum 

Sudikno Mertokusumo (1991) menyatakan hukum merupakan 

sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan 

satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-

unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan 

lain sistem hukum adalah satu kesatuan yang terdiri dari unsur-

unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama 

untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut 

diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan 

hukum, asas hukum dan pengertian hukum. Masing-masing bagian 

harus dilihat dalam kaitannnya dengan bagian-bagian lain dan 

dengan keseluruhannya seperti gambar mozaik; suatu gambar yang 

dipotong-potong menjadi bagian kecil-kecil untuk kemudian 

dihubungkan lagi sehingga tampak utuh kembali gambar semula. Di 

dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik, pertentangan 

atau kontradiksi antara bagian-bagian. Dan jika  terjadi konflik maka 

akan segera diselesaikan  oleh dan di dalam sistem itu sendiri agar 

tidak  berlarut-larut. Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo 

menyatakan: keseluruhan tata hukum nasional dapat disebut sistem 

hukum nasional. Kemudian masih dikenal sistem hukup perdata, 

sistem hukum pidana, sistem hukum administrasi. Di dalam hukum 

perdata sendiri terdapat sistem hukum kelurga, sistem hukum 

benda, sistem hukum harta kekayaan dan sebagainya. 
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Bagaimana sifat sistem hukum itu? Scholten (dalam 

Mertokusumo, 1991) menyatakan bahwa hukum itu merupakan 

sistem terbuka karena berisi peraturan-peraturan hukum yang 

sifatnya tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap. Istilah-istilah 

seperti “itikad baik”, “sebagai keluarga yang baik” mengandung 

pengertian yang luas memungkinkan penafsiran yang bermacam-

macam. Karena sifatnya yang umum maka merupakan istilah 

“terbuka”, terbuka untuk penafsiran yang luas. Dengan 

menggunakan istilah-istilah yang bersifat terbuka tersebut hukum 

berhubungan dengan sistem lain seperti kesusilaan dan sopan 

santun. 

Di sisi lain  ada juga bagian-bagian hukum  yang sifatnya 

tertutup, artinya bahwa pembentuk undang-undang tidak memberi 

kebebasan untuk pembentukan hukum.  Hukum keluarga dan 

hukum benda merupakan sistem tertutup, artinya lembaga-lembaga 

hukum dalam hukum kelurga dan hukum benda jumlah dan jenisnya 

tetap. Tidak dimungkinkan orang menciptakan hak-hak kebendaan 

baru kecuali oleh pembentuk undang-undang. Sebaliknya hukum 

perikatan sistemnya terbuka, artinya setiap orang bebas untuk 

membuat jenis perjanjian apapun di luar yang ditentukan dalam 

undang-undang. Karena itulah maka dalam hukum perdata 

menentukan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak 

berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. 

 

b. Arti Hukum 

Secara umum, arti hukum adalah merupakan kumpulan dari 

berbagai aturan-aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis) yang 

menentukan apakah yang patut dan tidak patut dilakukan oleh 

seseorang dalam pergaulan hidupnya, yang pentaatannya dapat 

dipaksakan berlakunya. Di samping arti umum tersebut, untuk 

memperluas pemahaman dan penghayatan terhadap arti hukum, 

berikut ini dijelaskan aneka arti hukum (Dirjosisworo, 1984). 
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c. Tujuan Hukum 

Tujuan hukum memberikan peraturan-peraturan (petunjuk, 

pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam 

hubungannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian 

diharapkan terwujud suatu keadaan aman, tertib dan adil (Asis 

Safioedin, 1973). Bagaimana cara mencapai tujuan hukum 

tersebut? Untuk mencapai tujuan hukum tersebut, (Dirdjosisworo, 

1984) kehidupan individu di tengah pergaulan hidup masyarakat, 

perlu suatu pendekatan yang memberi keseimbangan dan 

keserasian sebagai berikut. 

1) Kebebasan dan ketertiban: Kebebasan disini diartikan bahwa 

seorang individu, atau kelompok yang bergaul di tengah 

pergaulan sesamanya, tidak terikat dan terkekang sedemikian 

rupa. Sedangkan ketertiban adalah suasana bebas yang 

terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh 

masyarakat yang menjadi tujuan hukum.  

2) Kepentingan pribadi dan kepentingan antarpribadi: Pemenuhan 

kepentingan berupa penggunaan hak pribadi, dalam 

pelaksanaannya harus memperhatikan hak orang lain. Dalam 

negara kita, keserasian antarkepentingan maupun antarpribadi 

berlangsung harmonis dalam suasana kekeluargaan, seperti 

dijumpai dalam lembaga hukum adat, yaitu mengenai hak-hak 

ulayat, subak, mapalus, dan sebagainya. 

3) Kesebandingan hukum dan kepastian hukum:  kesebandingan 

hukum tidak dapat secara mutlak bebas tanpa pedoman yang 

pasti, harus seiring dengan kepastian hukum demi tercapainya 

tujuan hukum. 

4) Kebendaan dan keakhlakan: Keseimbangan antara kebendaan 

(materialisme) dan keakhlakan (spiritualisme) dalam upaya 

mencapai tujuan hukum dalam masyarakat, merupakan salah 

satu syarat penting. Oleh karenanya harus diupayakan agar 

kebendaan seimbang dengan keakhlakan, menghargai 

keluhuran budi kemanusiaan yang tinggi.  



6 

 

5) Kelestarian dan kebaruan: masyarakat harus berkembang 

maju, agar  terbuka kemungkinan pembaharuan, asal tidak 

membawa ketegangan dan konflik, antara kelestarian dan 

kebaruan hendaknya serasi. Dengan demikian, diharapkan 

akan terwujud tujuan hukum bagi kesejahteraan dan keadilan.  

d. Fungsi Hukum  

Dalam upaya mempertahankan masyarakat, menurut E.A. 

Huebel hukum melakukan fungsi-fungsi esensial yaitu: (1) 

mendefinisikan hubungan-hubungan antara anggota masyarakat 

untuk menetapkan hal-hal apa yang boleh dilakukan dan yang tidak, 

sebagai usaha untuk mempertahankan integrasi dalam masyarakat; 

(2) mengalokasikan kekuasaan dan penentuan tentang siapa yang 

boleh melakukan paksaan fisik sebagai suatu yang diakui dalam 

masyarakat dan bersamaan dengan itu juga melakukan seleksi 

untuk memilih bentuk yang paling efektif dari sanksi fisik untuk 

mencapai tujuan-tujuan sosial yang dilayani oleh hukum; (3) 

penyelesaian sengketa-sengketa yang muncul dalam hubungan 

hukum di dalam masyarakat; (3) mendefinisikan kembali hubungan-

hubungan antara individu-individu dan kelompok-kelompok pada 

saat kondisi kehidupan mengalami perubahan.  

Sementara itu, van Loon (dalam Dirdjosisworo, 1984) 

menyatakan fungsi hukum yang penting adalah: (1) Penertiban 

(penataan) masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup; (2) 

Penyelesaian pertikaian; (3) Memelihara dan mempertahankan tata-

tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan; (4) 

Pengaturan atau memelihara hal tersebut; (5) Pengubahan tata-

tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian pada 

kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat; (6) Pengaturan tentang 

pengubahan tersebut. Hukum harus mewujudkan fungsi-fungsi 

tersebut di atas, agar dapat memenuhi tuntutan keadilan 

(rechvaardigheid), hasil guna (doelmatigheid) dan kepastian hukum 

(rechtszekerheid). 
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Kemudian Dirdjosiworo (1984) mengklasifikasikan fungsi 

hukum secara garis besar menjadi tiga tahap, yaitu: (1) Fungsi 

hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat; (2) 

Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial 

lahir batin; (3) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak 

pembangunan; (4) Fungsi kritis dari hukum, yaitu daya kerja hukum 

tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur 

pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas) dan aparatur 

penegak hukum termasuk di dalamnya. 

Demikianlah hukum memiliki fungsi-fungsi sedemikian rupa 

sehingga dalam suatu kehidupan masyarakat dengan fungsi-fungsi 

itu hukum diharapkan dapat mewujudkan ketertiban, keteraturan, 

keadilan  sehingga mampu mengarahkan masyarak berkembang  

ke arah yang lebih maju. Agar hukum dapat melaksankan fungsi-

fungsinya dengan baik, maka penegak hukum harus mampu 

melaksanakan atau menerapkan hukum dengan seni yang dimiliki 

masing-masing antara lain dengan menafsirkan hukum sesuai 

dengan keadaan dan posisi pihak-pihak sedemikian rupa. 

 

2. Peradilan Nasional 

Negara berkewajiban  memberikan pelindungan dan 

penyelesaian secara hukum  terhadap setiap pelanggaran hukum 

melalui kekuasaan kehakiman yang berbentuk lembaga atau badan 

peradilan dengan para pelaksananya, yaitu hakim.UU No. 14/1970, 

Pasal 1 menyatakan:”Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara 

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya 

Negara Hukum Republik Indonesia”. Penyelenggaraan kekuasaan 

Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan dan 

ditetapkan dengan undang-undang.  

a. Pengertian Peradilan   

Kata pengadilan dan peradilan berasal dari akar kata adil. Adil 

artinya memihak kepada kebenaran, berpegang pada kebenaran, tidak 
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sewenang-wenang. Dengan demikian, peradilan adalah segala sesuatu 

yang berkenaan dengan usaha untuk berpihak kepada yang benar, dan 

berpegangpada kebenaran. Sedangkan pengadilan adalah lembaga 

atau badan lembaga yang menjalan kan tugas dan fungsi peradilan. 

Peradilan adalah pemutusan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak 

mempunyai kepentingan dalam perkara maupun merupakan bagian dari 

pihak yang berselisih, tetapi berdiri di atas perkara. Lembaga Peradilan 

adalah lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, yang mempunyai 

kedudukan dan tugas dan wewenang tertentu dalam bidang peradilan. 

b. Macam-macam Lembaga Pengadilan 

Badan peradilan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di 

Indonesia dibedakan antara badan peradilan umum dan badan 

peradilan khusus.  

1) Badan Peradilan Umum 

Badan peradilan umum memeriksa, mengadili dan memutus 

semua perkara perdata dan perkara pidana yang tidak menjadi 

kompetensi badan peradilan khusus (peradilan agama, peradilan militer, 

dan peradilan tata usaha negara). Kekuasaan kehakiman dalam 

lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri 

sebagai badan pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi 

sebagai badan peradilan tingkat banding, yang berpuncak pada 

Mahkamah Agung sebagai badan peradilan negara tertinggi di 

Indonesia (UU No. 8/2004) 

2) Badan Peradilan Khusus 

a) Pengadilan Agama 

Badan Peradilan Agama adalah salah satu dari empat 

lingkungan peradilan negara yang ditegaskan dalam ketentuan UU 

No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan Agama 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. Kedudukannya sejajar dengan badan peradilan 

yang lain. Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, 

mengadili dan memutus perkara perdata di bidang tertentu bagi 

orang-orang yang beragama Islam, dalam bidang perkawinan, 
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masalah waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat termasuk pelanggaran 

terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan peraturan 

pelaksanaannya.  

Pengadilan Agama merupakan badan peradilan tingkat 

pertama, yang dibentuk dengan Keputusan Presiden. Tempat dan 

kedudukan Pengadilan Agama pada dasarnya sama dengan tempat 

dan kedudukan Pengadilan Negeri yaitu di kota atau ibukota 

kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau 

kabupaten yang bersangkutan, dan tidak menutup adanya suatu 

pengecualian.  Sebelum berlakunya UU No. 7 Tahun 1989, secara 

formal ada berbagai nama bagi peradilan banding agama. Di Jawa 

dan Madura, badan peradilan banding agama disebut Mahkamah 

Islam Tinggi (Hof Voorislamitische Zaken). Untuk sebagian 

Kalimantan Selatan disebut Kerapatan Qadi Besar. Sedangkan 

untuk daerah luar Jawa dan Madura lainnya disebut Mahkamah 

Syari’ah Provinsi atau Pengadilan Agama Provinsi. Pengadilan 

Tinggi Agama adalah badan kekuasaan kehakiman di lingkungan 

Peradilan Agama, sebagai peradilan tingkat banding. Pengadilan 

Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-Undang, berkedudukan di 

ibukota provinsi yang daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi 

bersangkutan. 

 Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama 

adalah Pengadilan Syariah Islam yang diatur dengan Undang-

Undang. Lembaga Peradilan Syariah ini misalnya Mahkamah 

Syariah di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang telah dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus 

bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe 

Aceh Darussalam. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 pada pasal 

15 ayat (2) menyatakan Peradilan Syariah Islam di Provinsi 

Nangroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam 

lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya 

menyangkut kewenangan Peradilan Umum.  

b) Pengadilan Militer 
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 Lembaga Peradilan Militer adalah salah satu lingkungan 

dari empat lingkungan peradilan negara yang ditegaskan dalam 

ketentuan UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Lembaga Peradilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan 

kehakiman yang bersifat khusus (special court), yang mempunyai 

kedudukan dan tugas dan wewenang tertentu dalam bidang 

peradilan. 

Sebagai badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman di 

lingkungan Militer, Pengadilan Militer merupakan Pengadilan 

Tingkat Pertama untuk perkara pidana yang terdakwanya 

berpangkat Kapten ke bawah,berpuncak pada Mahkamah Agung 

sebagai Pengadilan Negara Tertinggi..  

c) Pengadilan Tata Usaha Negara 

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu 

badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang diberi tugas untuk 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam bidang 

Tata Usaha Negara, kecuali sengketa tata usaha di lingkungan 

peradilan militer dan lingkungan lain yang tidak menjadi 

kewenangannya. Pengadilan Tata Usaha Negara, dibentuk dengan 

Keputusan Presiden, berkedudukan di ibukota Kabupaten atau 

Kota, yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten atau 

wilayah Kota yang bersangkutan, tetapi tidak menutup kemungkinan 

adanya pengecualian dalam hal tertentu. 

Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas 

seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Hakim Pengadilan 

Tata Usaha Negara adalah pejabat yang melakukan tugas 

kekuasaan kehakiman. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di-

angkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah 

Agung. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim 

Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan oleh Ketua Mahkamah 

Agung. Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal memeriksa dan 

memutus perkara Tata Usaha Negara tertentu yang memerlukan 
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keahlian khusus, maka Ketua Pengadilan dapat menunjuk seorang 

Hakim Ad Hoc sebagai Anggota Majelis. 

 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di 

ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi 

yang bersangkutan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

merupakan badan peradilan tingkat banding, yang dibentuk dengan 

Undang-Undang. 

 

3. Penegakkan HAM 

Upaya penegakkan hukum menjadi sangat untuk menciptakan 

masyarakat yang harmonis, dimana hubungan anggotanya berlangsung 

dinamis, suasana masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera, 

sehingga setiap orang dapat mengembangkan diri secara maksimal. 

untuk mencapi tatanan sosial yang diharapkan perlu ada upaya dan 

tindakan nyata bukan hanya dari penguasa tetapi juga dari setiap warga 

Indonesia. Kita perlu memiliki sikap positif terhadap upaya penegakan 

dan perlindungan hukum dalam masyarakat. Kita perlu meletakkan 

setiap tindakan dan keputusan atas dasar hukum (supremasi hukum).  

Salah satu ciri suatu negara hukum adalah, adanya pengakuan dan 

perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM). 

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 

hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME 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.  Negara 

Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan 

kewajiban dasar manusia. Hak secara kodrati melekat dan tidak dapat 

dipisahakan dari manusia. Ia harus dilindungi, dihormati dan ditegakan 

demi peningkatan martabat, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan 

dan keadilan manusia. HAM dan Kebebasan Dasar Manusia tidak dapat 

dilepaskan dari pribadi manusia, karena tanpanya manusia kehilangan 

harkat kemanusiaan. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia 

termasuk Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban secara hukum, 
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politik, ekonomi, sosial, dan moral untuk melindungi,memajukan dan 

mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya HAM dan 

kebebasan dasar manusia. HAM atau hak-hak pokok bersifat universal. 

buktinya adalah bahwa hak dasar ini dimilki oleh setiap manusia dan 

tidak dapat dipisahkan dari pribadi siapapun darimana dan kapanpun 

manusia itu berada. 

a. Dasar hukum HAM   

1) Pancasila, menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan 

martabat mahluk Tuhan YME dengan kesadaran 

mengembangkan kodratnya sebagai mahluk pribadi dan 

mahluk sosial, yang tercermin dalam setiap sila-silanya. 

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila tersebut 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

a) Pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai mahluk 

Tuhan Yang Maha Esa. 

b) Pengakuan bahwa kita sederajat dalam mengemban 

kewajiban dan memiliki hak yang sama serata 

menghormati sesama manusia tanpa membedakan 

keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan 

sosial, warna kulit, suku atau bangsa. 

c) Mengemban sikap saling mencintai sesama manusia, sikap 

tenggang rasa, dan sikap tidak sewenang-wenang 

terhadap orang lain. 

d) Selalu bekerja sama, hormat menghormati dan selalu 

berusaha menolong sesama manusia. 

e) Mengembangkan sikap berani membela kebenaran dan 

keadilan serta sikap adil dan jujur 

f) Menyadari bahwa manusia sama derajatnya sehingga 

manusia Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh 

umat manusia 

2) Dalam Pembukaan UUD 1945 

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa ”kemerdekaan 

itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di 
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atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesua dengan peri 

kemanusiaan dan peri keadilan”. Ini adalah suatu pernyataan 

universal karena semua bangsa ingin merdeka. Bahkan di dalam 

bangsa yang merdeka juga ada rakyat yang ingin merdeka, yakni 

bebas dari penindasan oleh penguasa, kelompok atau manusia 

lainnya.Bangsa Indonesia bertekad melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial 

yang pada hakekatnya merupakan kewajiaban setiap bangsa 

sehingga bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM tidak 

terpisahkan dengan kewajibannya. 

3) Dalam Batang Tubuh UUD 1945 

a) Persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum dan 

pemerintahan (pasal 27 ayat (1). 

b)  Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 

ayat (2). 

c)  Bab XA pasal 28 a s.d 28 j tentang HAM. 

d) Kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan 

agama dan kepercayaannya itu. (pasal 29 ayat (2). 

e)  Hak memproleh pendidikan (pasal 31, ayat (1). 

4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 

a) Bahwa setiap hak asasi manusia menimbulkan kewajiban 

dasar dan tanggung jawab untuk menghormati HAM orang 

lain secara timbal balik. 

b) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang 

wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh 

UU.Ini dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain,dan 

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum 

dalam suatu masyarakat yang demokratis. 

5) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 

HAM. Untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan 

menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, 
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kepastian, keadilan dan perasaan aman kepada perorangan 

ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu pengadilan 

HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat. 

6) Hukum Internasional tentang HAM yang telah diratifikasi 

Negara RI 

a) UU RI No 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention 

Against Torture and Other Cruel,In Human or Degrading 

Treatment or Punishment.  

b) Undang-undang nomor 8 Tahun 1984 tentang Pengesahan 

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk 

Deskriminasi Terhadap Wanita. 

c) Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi manusia Tahun 

1948. 

 

b. Macam-macam HAM 

Macam HAM dalam Piagam PBB meliputi: hak hidup, hak untuk 

kemerdekaan hidup, hak untuk mendapat perlindungan hukum, hak 

berpikir dan mengeluarkan pendapat, hak mendapatkan pendidikan dan 

pengajaran, hak menganut aliram kepercayaan atau agama, hak untuk 

memperoleh pekerjaan, hak memiliki sesuatu, hak untuk memperoleh 

nama baik. Dalam perkembangannya sampai saat ini hak-hak asasi 

manusia meliputi berbagai bidang sebagai berikut: 

1) Hak asasi pribadi, hak kemerdekaan memeluk agama,beribadat 

menurut agama masing-masing,menyatakan pendapat dan 

kebebasan berorganisasi atau berserikat. 

2) Hak asasi ekonomi atau hak milik, hak kebebasan memiliki 

sesuatu,hak membeli dan menjual sesuatu,seta hak mengadakan 

suatu perjanjian atau kontrak. 

3) Hak asasi persamaan hukum, hak memperoleh  perlakuan yang 

sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan. 

4) Hak asasi politik, hak diakui dalam kedudukan sebagaiwarga 

Negara yang sederajat oleh karena itu setiap warga Negara wajar 

mendapat hak keikut sertaan dalam pemerintahan,seperti hak 
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memilih dan dipilh,mendirikan partai politik atau organisasi serta hak 

mengajukan petisi dan kritik atau saran. 

5) Hak asasi sosial dan kebudayaan, kebasan hak untuk memperoleh 

pendidikan dan pengajaran atau untuk memperoleh pendidikan dan 

pengajaran atau hak memilih pendidikan dan hak mengembangkan 

kebudayaan yang disukai. 

6) Hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, 

hak mendapat perlakuan yang wajar  dan adil dalam 

penggeledahan(razia, penangkapan, peradilan dan pembelaan 

hukum) 

  

c. Macam HAM menurut UU No 39 Th 1999 tentang HAM 

1) Hak untuk hidup, hak setiap orang untuk hidup dan 

mempertahankan hidupnya,  

2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunanan, hak yang dimiliki 

seseorang untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga 

melalui perkawinan yang sah. 

3) Hak mengembangkan diri, setiap orang berhak atas pemenuhan 

kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. 

Setiap orang juga berhak mendapatkan perlindungan dan kasih 

sayang serta pendidikan, berhak mengembangkan dan memperoleh 

manfaat dari ilmu pengatahuan dan teknologi, seni dan budaya 

demi kesejahteraan baik diri sendiri maupun secara kolektif. 

4) Hak memperoleh keadilan, hak keadilan meliputi hak-hak 

pengakuan, perlindungan, jaminan dan perlakuan hukum yang adil, 

kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, 

imbalan, perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, 

mendapatkan status kewarganegaraan, serta kesempatan yang 

sama untuk bekerja di dalam pemerintahan.  

5) Hak atas kebebasan pribadi atau kemerdekaan, hak kebebasan 

untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut 

agamnya dan kepercayaannya itu, kebebasan menyatakan pikiran 

dan sikap sesuai denagn hati nuraninya, kebebasan untuk 
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memperoleh pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan; 

bertempat tinggal diwilayah negara, meninggalkannya, dan berhak 

untuk kembali, hak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul dan 

mengeluarkan pendapat. 

6) Hak rasa aman, setiap orang berhak atas rasa aman dan 

perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak perlindungan diri 

pribadi, hak keluarga, hak kehormatan, hak martabat dan hak milik, 

hak memperoleh suaka dan perlindungan politik dari negara lain, 

terbebas dari penyiksaan,atau perlakuan yang merendahkan 

martabat manusia, hak untuk turut serta dalam pembelaan negara. 

7) Hak atas kesejahteraan, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, 

lingkungan hidup yang baik, bertempat tinggal dan kehidupan yang 

layak; memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus dimasa 

kanak-kanak, hari tua, penyandang cacat, mendapatkan jaminan 

sosial untuk milik pribadi. Hak ini tidak boleh diambil secara 

sewenang-wenang oleh siapapun, termasuk pula hak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak. 

8) Hak turut serta dalam pemerintahan. 

9) Hak  wanita dan anak. 

 

d. Kelembagaan HAM 

1) Komnas HAM 

(a) Pembentukan KOMNAS HAM  

Tuntutan rakyat tentang implementasi perlindungan dan 

penegakan HAM, baik yang datang dari dalam negeri maupun luar 

negeri. Pemerintah bertanggung-jawab untuk melindungi dan 

menegakan HAM .Maka, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia (KOMNAS HAM) dengan Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 tanggal 7 juni 1993, dan kemudian 

dikuatkan dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia. Pasal 71 UU No 39 Tahun 1999, menyatakan 
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“pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, 

melindungi, menegakan dan memajukan Hak Asasi Manusia”. 

(b) Tujuan Komnas HAM  

Tujuan Komnas HAM adalah untuk mengembangkan kondisi 

yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dengan Pancasila dan UUD 

1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi 

Universal HAM, dan meningkatkan perlindungan dan penegakan 

HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia yang 

seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai 

bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Komnas HAM 

berdasarkanpasal 76 UU No 39 Tahun 1999melaksanakan fungsi 

kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang 

HAM. Anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat yang profesional, 

berdedikasi dan berintegrasi tinggi, menghayati cita-cita negara 

hukum dan negara kesejahteraan berintikan keadilan, serta 

menghormati HAM dan kewajiban dasar manusia. 

(c) Kelengkapan Komnas HAM 

a) Sidang paripurna, merupakan pemegang kekuasaan 

tertinggi Komnas HAM. 

b) Sidang subkomisi, merupakan bagian yang melaksanakan 

kegiatan Komnas HAM. 

c) Komnas HAM mempunyai Sekretarait Jendral yang 

memeberikan pelayanan administrasi bagi pelaksanaan 

kegiatan Komnas HAM. 

(d) Fungsi Komnas HAM: pengkajian dan penelitian, penyuluhan, 

pemantauan, dan mediasi. 

 

2) Komisi Perlindungan Anak   

Komisi perlindungan anak memiliki tugas sebagai berikut. 

(a) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan denga perlindungan anak, 

mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan 
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masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, 

dan pengawasan terhadap penyelenggaraan anak. 

(b) Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan 

kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. 

Komisi perlindungan anak Indonesia bersifat independen, 

keanggotaanya terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh 

masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, 

organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan 

kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. 

Dalam UU No 23 Tahun 2002 dinyatakan bahwa orang tua, 

keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan 

melindungi hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang 

dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka 

penyelenggaraan perlindungan anak, negara, pemerintah 

bertanggung jawab menyediakan fasilitas bagi anak, terutama 

dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal 

dan terarah. Upaya perlindungan anak dilaksanakan sedini 

mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak 

berumur 18 tahun. 

 

3) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 

Untuk melindungi kaum perempuan dari segala bentuk 

tindakan kekerasan, maka pemerintah mengeluarkan Kepres No. 

181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap 

Perempuan. 

Tujuan Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 

(a) Menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan 

terhadap perempuan 

(b) Mengembangkan situasi yang kondusif bagi penghapusan 

bentuk kekerasan terhadap perempuan. 

(c) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala 

bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi 

perempuan.  
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Untuk mewujudkan tujuan tersebut Komnas Anti Kekerasan 

terhadap Perempuan melakukan kegiatan sebagai berikut: 

(a) Penyebarluasan pemahaman, pencegahan, penanggulangan, 

dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap 

perempuan. 

(b) Pengkajian dan penelitian terhadap berbagai instrumen PBB 

mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap 

perempuan. 

(c) Pemantauan dan penelitian segala bentuk kekerasan terhadap 

perempuan dan memberikan pendapat, saran serta 

pertimbangan kepada pemerintah. 

(d) Penyebarluasan hasil pemantauan dan penelitian atas 

terjadinya kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat. 

(e) Pelaksanaan kerja sama regional dan internasional dalam 

upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap 

perempuan. 

 

4) Lembaga Lain yang Berfungsi Melakukan Perlindungan 

HAM 

(a) Komisi Orang Hilang dan tindak Kekerasan(Kontras) 

(b) Lembaga Bantuan Hukum(LBH) 

(c) Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM yang bergerak dalam 

kegiatan perlindungan hak asasi manusia). 

e. Kasus-kasus pelanggaran HAM 

Pelanggaran HAM terjadi diseluruh negara, bedanya hanya jumlah 

dan kualitas pelanggaran. Dalam masyarakatnya yang majemuk-

bhinneka (pluralistik) sangat mungkin terjadi pergesekan dan ketidak 

cocokan antar anggata yang disebabkan, antara lain: adanya 

kesenjangan ekonomi, ketersinggungan agama dan kepentingan sosial 

dapat memunculkan konflik, berbagai peristiwa kerusuhan sosial, 

sehingga terjadi pelanggaran HAM. 

Penyimpangan perilaku dan peradaban manusia yang tidak sesuai 

dengan prinsip-prinsip kemanusiaan merupakan titik pangkal 
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kenestapaan dan ketidak berdayaan manusia,seperti kekerasan dan 

sadisme dalam bentuk penyelewengan,korupsi, kolusi dan nepotesme. 

Penyimpangan tersebut sangat merugikan dan merusak serta 

mengurangi hak-hak orang lain untuk menikmati hidup secara layak. 

Jadi setiap tindakan yang berbau pelecehan terhadap nilai-nilai dan 

martabat kemanusiaan serta merugikan manusia adalah pelanggaran 

HAM. 

Pelanggaran HAM berat menurut UU Nomor 39 Tahun 2000 

tentang HAM dapat disebutkan berikut ini. 

1) Kejahatan Genosida. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan 

maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau 

sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis,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 baik seluruh atau 

sebagian, d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan 

mencegah kelahiran didalam kelompok,dan e. memindahkan secara 

paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.Contoh : 

serangan Israel terhadap Palestina, Pembantaian rakyat Bosnia 

oleh Serbia.  

2) Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan 

yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau 

sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan 

secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan, 

pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk 

secara paksa,perampasan kemerdekaan atau perampasan hak fisik 

lain secara sewenang-wenangyang melanggar ketentuan pokok 

hukum internasional, dan penyiksaan.Contoh : Serangan Amerika 

Serikat dengan Pasukan Multinasional terhadap negara Irak. 

Penyiksaan para narapidana di penjara Guantanamo oleh tentara 

Amerika Serikat dan sekutunya. 
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f. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran HAM 

1) Karena ketertekanan ekonomi keluarga yang tinggi. Faktor 

kemiskinan dan tekanan hidup yang semakin meningkat, 

disertai kemarahan/kekecewaan pada pasangan karena 

ketidakberdayaan dalam mengatasi masalah ekonomi 

menyebabkan seseorang mudah sekali meluapkan emosi, 

kemarahan, kekecewan dan ketudakmampuannya kepada 

orang terdekatnya. 

2) Akibat seseorang yang dibesarkan dalam kekerasan, stres, 

kemiskinan, isolasi sosial, tidak ada dukungan, lingkungan yang 

mengalami krisis perekonomian, tidak bekerja, dan 

meningkatnya keremtanan hubumgan dalam keluarga. 

3) Gangguan mental dan labilnya emosi atau mental yang 

cenderung berwujud pada pelampiasan emosi. 

4) Rendahnya pendidikan dan agama yang menyebabkan 

seseorang lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya 

dengan baik. 

5) Minimnya sosialisasi terhadap sesama, semisal kurangnya 

komunikasi antara sesama makhluk hidup. 

6) Lemahnya kemampuan masyarakat untuk mengelola konflik 

antar bangsa, suku, agama, golongan. 

7) Ketidak mampuan masyarakat mengelola perbedaan yang 

terjadi disekitar kehidupannya. 

 

g. Proses Perlindungan HAM 

Program perlindungan, penegakan,dan pemajuan HAM 

merupakan program nasional bangsa Indonesia. Pemerintah telah 

berupaya, baik dalam bentuk pembuatan peraturan perundang-

undangan atau melalui lembaga perlindungan HAM serta partisipasi 

dari masyarakat. 

 

h. Upaya Perlindungan HAM oleh Pemerintah        
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Dalam upaya perlindungan HAM dan pembelaan terhadap 

HAM, pemerintah menjaga agar HAM setiap orang tidak dilanggar 

oleh orang lain, dengan cara sebagai berikut. 

1) Memasukkan HAM ke dalam berbagai perundang-undangan 

nasional sesuai yang tercantum dalam instrument nasional, 

sehingga dalam sistem hukum, politik, maupun ketatanegaraan 

Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat. 

2) Meratifikasi dan mengadopsi instrumen-instrumen HAM 

internasional, yang berarti perjanjian itu masuk dan berlaku 

sebagai hukum (positif) nasional. 

3) Memberdayakan masyarakat terhadap masalah HAM dengan 

mengadakan sosialisasi, sehingga HAM menjadi bagian dari 

setiap individu warga negara Indonesia. 

 

i. Upaya Perlindungan HAM oleh Komnas HAM 

1) Melakukan kerja sama dengan semua pihak agar penegakan 

dan perlindungan HAM dapat terjamin. Kerja sama di lakukan 

dengan lembaga-lembaga pemerintah seperti Departemen Luar 

Negeri, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pertahanan, 

Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, dan 

lembaga-lembaga non-pemerintahan, seperti Lembaga 

Swadaya Masyarakat dan Kontras. 

2) Meingkatkan pelayanan dengan menampung berbagai keluhan 

dari masyarakat terhadap adanya pelanggaran HAM dan 

memberikan solusinya. 

3) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam 

menyelesaikan masalah, daripada penyelesaian secara 

konfrontasi. 

 

Upaya perlindungan HAM oleh Komisi Perlindungan Anak 

dilaksanakan sedini mungkin, sejak dari janin dalam kandungan sampai 

anak berumur 18 tahun, dengan asas: 1. Nondiskriminasi, 2. 

Kepentingan yang terbaik bagi anak, 3. Hak untuk hidup, kelangsungan 
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hidup dan perkembangan, 4. Penghargaan terhadap pendapat 

anak.Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan 

anak, perlu peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, 

lembaga keagaman, lembaga swadaya masyarakat, organisasi 

masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau 

lembaga pendidikan. 

Pemerintah dan lembaga negara lainya berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, khususnya 

kepada: 

1) Anak yang dalam situasi darurat 

2) Anak yang berhadapan dengan hukum 

3) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi 

4) Anak tereksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual 

5) Anak yang di perdagangkan 

6) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika; alcohol, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) 

7) Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan 

8) Anak korban kekerasan fisik dan mental 

9) Anak yang menyandang cacat 

10) Anak korban perlakuan kasar dan penelantaran. 

 

j. Partisipasi Masyarakat Terhadap Upaya Perlindungan HAM 

Keberhasilan perlindungan dan penghargaan terhadap HAM 

merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga HAM, 

dan kita sebagai warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, warga 

negara kita harus menghargai upaya-upaya perlindungan HAM dengan 

sikap/perilaku menghormatidan melaksanakan HAM dalam kehidupan 

sehari-hari dengan sebaik-baiknya tanpa melanggar hak asasi orang 

lain 

Selain itu, kita sebagai anggota masyarakat dapat mendukung 

dan menghargai upaya perlindungan HAM dengan ikut berpartisipasi 

yang di lakukan dengan cara berikut. 
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1) Menyampaikan laporan terjadi pelanggaran HAM kepada Komnas 

HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka 

perlindungan dan pemajuan HAM. 

2) Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang 

berkaiatan dengan HAM kepada komnas HAM dan atau lembaga 

lain yang relevan. 

3) Dengan cara sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM 

melaksanakan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan 

informasi mengenai HAM. 

 

k. Upaya Penegakan HAM 

Menegakan HAM, melakukan penghukuman terhadap orang-

orang yang melakukuan pelanggaran HAM, dan menjatuhkan hukuman 

sesuai dengan UU yang berlaku. Untuk itu proses penegakan HAM 

dilakukun dengan hukum acara peradilan HAM. Hukumacara yang 

dipergunakan untuk penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat 

adalah KUHP, sepanjang hal itu tidak diatur didalam UU No 26 Tahun 

2000. 

1) Penangkapan, suatu tindakan dari penyidik berupa pengekangan 

sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, (pasal 1 

angka 2 KUHP). Dalam perkara pelanggaran HAM yang berat 

penyidiknya adalah Jaksa Agung. 

2) Penahanan, penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu 

oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan 

penetapannya, (pasal 1 angka 20 KUHP). Dalam perkara 

pelanggaran HAM yang berat Jaksa Agung selaku penyidik dan 

penuntut umum (pasal 12 ayat (1) UU No 26 Tahun 

2000)berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, 

sedangkan hakim pengadilan HAM (ayat (2)) dengan penetapannya 

berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan 

disidang pengadilan. Penahanan atau penahanan lanjutan (ayat(3)) 

dilakukan dengan Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh 

penyidik penuntut umum atau dengan penetapan hakim. 
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3) Penyelidikan, serangkaian tindakan penyidik mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 

guna menentukan  dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, (pasal 

1 angka 5 KUHAP). Dengan demikian penyelidikan dalam 

pengertian UU No 26 Tahun 2000 adalah serangkaian tindakan 

penyelidik Komnas HAM untuk mencari dan menentukan suatu 

peritiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM yang berat. 

Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM selaku Penyelidik dalam 

melakukan penyelidikan, (pasal 19 ayat 1 UU No 26 Tahun 2000) 

dalam lingkup pro justisia berwenang untuk: 

(a) Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Komnas HAM 

selaku penyelidik berwenang melakukan penyelidikan dan 

pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam 

masyarakaat, yang berdasarka sifat atau lingkupnya patut 

diduga terdapat pelanggaran HAM yang berat(pasal 19 ayat(1) 

huruf a) 

(b) Menerima laporan dan pengaduan, Komnas HAM selaku 

penyelidik berwenang menerima laporan atau pengaduan dari 

seseorang atau sekelompok orang tentang terjadinya 

pelanggaran HAM yang berat serta berhak mencari keterangan 

dan barang bukti. Menerima berarti menerima, mendaftarkan 

dan mencatat laporan atau pengaduan tantang telah terjadi 

pelanggaran HAM yang berat, dan dapat dilengkapi dengan 

barang bukti. 

(c) Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan. Komnas 

HAM berwenang memanggil pihak pengadu,korban atatu pihak 

yang diadukan atau diminta dan didengar keterangannya. 

(d) Memanggil saksi. Komnas HAM berwenang memanggil saksi 

untuk dimintai dan didengar keterangannya. 

(e) Meninjau tempat kejadian. Komnas HAM berwenang untuk 

meninjau dan mengumpulkan keterangan ditempat kejadian 

dan ditempat lainnya yang dianggap perlu. 
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(f) Memanggil pihak terkait. Komnas HAM berwenang memanggil 

pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau 

menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya. 

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: 

pemeriksaan surat; penggeledahan dan penyitaan; 

pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, 

bangunan, dan tempat-tempat yang lain yang diduduki atau 

dimiliki pihak tertentu;dan mendatangkan ahli dalam 

hubungan penyelidikan. 

(g) Penyidikan, tindakan pro justicia selama pemeriksaan 

pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang terjadinya 

pelanggaran HAM berat. Misalnya memeriksa saksi-saksi, 

mendengar keterangan ahli, mendengar keterangan tersangka, 

menggeledah rumah/tempat/badan, dan melakukan penyitaan. 

Penyidikan pelanggaran HAM yang berat (pasal 21 UUNo 26 

Tahun 2000) dilakukan oleh Jaksa Agung. Tindakan penyitaan 

tidak termasuk kewenangan menerima laporan atau 

pengaduan, karena hal itu menjadi kewenangan penyelidik, 

yakni Komnas HAM. 

(h) Penuntutan, suatu proses pelimpahan perkara pelanggaran 

HAM yang berat pada Pengadilan HAM dengan membuat surat 

dakwaan. Menurut Pasal 23 UU No 26 Tahun 2000 penuntutan 

dilakukan oleh Jaksa Agung. Untuk itu Jaksa Agung 

mengangkat Penuntut Umum Ad Hoc yang terdiri atas unsur 

Pemerintah dan atau masyarakat. Dari unsur masyarakat 

diutamakan diambil dari mantan penuntut umum di peradilan 

atau di peradilan militer. Sebelum melaksanakan tugasnya, 

Penuntut Umum Ad Hoc terlebih dahulu mengucapkan sumpah 

atau janji menurut agama masing-masing. 

  

Sebelum ditetapkannnya the universal declaration of human 

rights, (10 Desember 1948), negara kita telah bertekad untuk 

menegakan HAM secara sungguh-sungguh, semenjak ditetapkan UUD 
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45  tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian terjadi perubahan UUD 1945, 

antara lain seperti dalam amandemen ke4 UUD 45 tahun 2002. Menurut 

hasil amandemen tersebut HAM dimasukan secara tegas dalam bab XA 

tentang HAM. Namun sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat kita 

harus waspada terhadap ikut campur tangan pihak asing yang 

mencampuri kedaulatan negara kita yang berkedok menegakan HAM. 

Hal ini bukan berarti kita tidak memperhatikan kritik dan saran dari 

negara-negara lain terutama PBB. 

Untuk menegakan HAM di Indonesia ada beberapa langkah yang 

harus dilakukan antara lain sebagai berikut. 

1) Penegasan penyelidikan hanya dapat dilakukan oleh Komnas HAM, 

sehingga semua pengaduan atau laporan yang didasarkan KUHP 

tidak dapat diterima oleh jaksa. 

2) Proses peradilannya dilaksanakan oleh peradilan HAM ad hoc atau 

peradilan khusus. Hal ini sebagai pertanda dari diselenggarakan 

atau diadakan hanya untuk maksud tertentu yang sifanya khusus 

atau special atau dalam bahasa latin ad hoc. Secara khusus sifat ad 

hoc berarti pula hanya berlaku untuk satu kasus tertentu saja. 

3) Tenggang waktu dibutuhkan hukum acara peradilan HAM dalam hal 

penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan.Untuk 

perkara prinsip tidak terdapat keadaan kedaluarsa bagi pelangar 

berat terhadap HAM. Namun untuk kepentingan praktis, harus ada 

pedoman atau pegangan tenggang waktu, misalnya, dalam UU 

pengadilan HAM, tenggang waktu untuk suatu perkara adalah 

sebagai berikut: 

(a) Pemeriksaan dibatasi sampai 180 hari pada timgkat satu. 

(b) Tingkat banding 90 hari. 

4) Perlindungan terhadap para korban dan saksi sangat penting 

artinya jangan sampai instansi atau orang yang diduga melanggar 

HAM secara serius justru mengintimidasi korban, saksi, jaksa dan 

hakim. 

5) Kompensasi. Para korban semestinya mendapat kompensasi, 

hanya ini belum secara tegas diatur dalam UU no 26 Tahun 2000. 
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Bagi bangsa Indonesia melaksanakan HAM bukan berarti 

melaksanakan dengan sebebas bebasnya melainkan harus 

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam 

pandangan hidup bangsa Indonesia.   

 

l. Sikap Positip terhadap Perlindungan HAM 

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan, penegakan dan 

kemajuan HAM dapat dilakukan oleh setiap orang, kelompok, 

organisasi masyarakat  dan lembaga kemasyarakatan lainnya. 

Menyampaikan laporannya atas terjadinya pelanggaran HAM. 

Laporan disampaikan kepada Komnas HAM atau lembaga yang 

berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan 

HAM. 

Berinisiatif secara sendiri-sendiri atau bekerja sama antara 

Komnas HAM dan setiap orang, kelompok, organisasi politik, 

organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan 

tinggi, lembaga study atau lembaga kemasyarakatan, melakukan 

penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai 

HAM. 

Pada prinsipnya, penghormatan, penegakan, dan 

penyebarluasan HAM oleh masyarakat dilaksanakan melalui 

gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung 

jawab sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Partisipasi terhadap penegakan HAM 

diwujudkan dengan berbagai cara seperti. 

1) Ikut mensosialisasikan UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM 

dalam program kegiatan di masyarakat, misalnya pertemuan 

remaja, pertemuan PKK. 

2) Memasukan pasal-pasal HAM dalam program elektronik 

maupun media cetak. 

3) Keberanian untuk menyampaikan laporan terhadap 

pelanggaran HAM dilingkungan yang paling kecil sekalipun, 

dengan jalur, dan cara yang benar. 
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4) Keberanian untuk menjadi saksi terhadap kasus pelanggaran 

HAM, baik yang ringan maupun yang berat. 

 

m. Partisipasi aktif Siswa dalam Penegakan HAM 

1) Mengajak teman kepada kebaikan. 

2) Mengendalian diri untuk tidak melakukan pelanggaran HAM. 

3) Menasehati teman yang melakukan kesalahan. 

4) Melerai teman yang melakukan perkelahian. 

5) Melindungi teman yang dianiaya. 

 

n. Sikap Positip Siswa dalam Upaya Perlindungan HAM 

Sebagai pelajar sekaligus sebagai generasi muda, memiliki 

peran yang sangat besar dalam melindungi HAM, antara lain 

sebagai berikut: 

1) Dalam kehidupan individu dan keluarga, contohnya: 

menciptakan keluarga yang harmonis, membudayakan 

komunikasi dan bermusyawarah dalam menyelesaikan 

permasalahan, dan saling mengingatkan jika melakukan 

kesalahan. 

2) Dalam kehidupan bermasyarakat, contohnya: mencegah dari 

perbuatan yang dapat mengarah pada tindak kriminalitas yang 

terjadi pada masyarakat, mencegah jika melihat perbuatan 

yang mengarah kepelanggaran HAM, menghindarkan diri dari 

perbuatan yang kiranya dapat merendahkan,melecehkan nilai 

kemanusiaan, menyadarkan bahwa manusia memiliki derajat 

yang sama sehingga tercipta suatu ruang lingkup dalam 

masyarakat yang saling menghargai satu dengan yang lain. 

3) Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, contohnya; 

bersedia menjadi saksi dalam proses dipengadilan jka benar-

benar mengetahui peristiwa pelanggaran HAM, melaporkan 

pada pihak yang berwajib (Komnas HAM) jka melihat peristiwa 

pelanggaran HAM. 
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o. Sikap Siswa dalam Upaya Penegakan HAM 

Keberhasilan perlindungan dan penegakan terhadap HAM 

merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga 

HAM, dan kita sebagai masyarakat. Sebagai warga negara kita 

harus mengharagai upaya-upaya perlindungan HAM, menghormati 

dan melaksanakn HAM dalam kehidupan sehari-hari dengan 

sebaik-baiknya tanpa melanggar HAM orang lain. 

Selain itu, kita sebagia anggota masyarakat dapat 

mendukung dan menghargai upaya perlindungan HAM dengan ikut 

berpartisipasi yang di lakukan dengan cara berikut ini. 

1) Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran HAM kepada 

Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam 

rangka perlindunnga dan pemajuan HAM. 

2) Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang 

berkaitan dengan HAM pada Komnas HAM dan atau lembaga 

lain yang relevan. 

3) Dengan cara sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas 

HAM melaksanakan penelitian, pendidikan, dan penyebar 

luasan informasi mengenai HAM. 

 

p. Hambatan penegakan HAM 

Masalah HAM memang masalah kemanusiaan berarti terkait 

dengan upaya, tidak saja pengakuan harkat kemanusiaan tetapi 

yang lebih penting sejauh mana harkat kemanusiaanyang dimiliki 

setiap orang itutanpa beda. Upaya penegakan HAM di Indonesia, 

masih banyak hambatan-hambatan yang di hadapi antara  lain 

sebagai berikut: 

1) Rendahnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk 

melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi baik mengenai 

dirinya maupun pihak lain. 

2) Belum optimalnya kemampuan para hakim di peradilan HAM ad 

hoc. 
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3) Keterbatasan kemampuan pengetahuan masyarakat terhadap 

bentuk-bentuk pelanggaran HAM. 

4) Masalah hakim,ternyata tidak begitu mudah menentukan para 

calon hakim ad hoc diluar hakim karir, meskipun sampai 

sekarang sudah begitu lantang orang berbicara tentang 

pelanggaran HAM dan banyak pelatihan dan penanaman HAM. 

LSM HAM pun ternyata tak banyak yang tersrdia. Banyak 

tokoh-tokoh HAM yang terikat oleh tugas dilembaga lain. 

5) Sulitnya mencari Jaksa sebagai penuntut umum sebab hanya 

orang yang berpengalaman penuntut saja yang diangkut atau 

kata lainnya sifatnya tertutup. 

6) Masalah pembahasan acara peradilan yang belum tuntas, 

masih tersisa pertanyaan banding dan langsung saja dari 

peradilan tingkat pertama langsung ke MA. 

 

q. Tantangan Penegakan HAM 

1) Dengan disahkannya UU no 26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan HAM ditegaskan bahwa pelanggaran hak-hak asasi 

manusia yang terjadi sebelum UU No 26 disahkan tidak dapat 

diadili berdasarkan prinsip hak asasi manusia, sehingga 

peristiwa pelanggaran HAM yang besar tidak mungkin lagi 

dapat diselesaikan berdasarkan peradilan HAM ad hoc, 

misalnya: 

(a) Pembantaian warga muslim Tanjung Priuk pada bulan 

1994. 

(b) Kasus Pembantai di Ambon dan di Poso tahun 1997. 

(c) Kasus penembakan mahasiswa Trisakti pada bulan Mei 

1998. 

2) Dengan adanya amandemen UUD 45 Pasal 28 tentang 

larangan hukum berlaku surut memungkinkan para tersangka 

luput dari proses hukum acara,akan sangat tidak adil hukum itu.  

3) Asas mengatur bahwa orang yang telah dihukum oleh 

pengadilan HAM tidak dapat lagi dituntut oleh pengadilan 
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pidana biasa. Namun keterbatasan lingkup pengadilan HAM 

yang haknya sebatas pada genosida (pembantaian masal) dan 

kejahatan melawan kemanusiaan, mengakibatkan ada unsur-

unsur yang tidak terpenuhi. 
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Evaluasi modul 5 

 
Pilihlah satu jawaban yang paling benar! 

 
1. Sistem hukum memiliki  sifatnya tertutup, artinya bahwa pembentuk 

undang-undang tidak memberi kebebasan untuk pembentukan hukum.  
Contoh hukum yang bersifat tertutup adalah .... 

a. Hukum pidana 
b. Hukum perdata 
c. Hukum nasional 
d. Hukum internasional 

 
2. Untuk mencapai tujuan hukum, dalam kehidupan individu di tengah 

pergaulan hidup masyarakat, perlu suatu pendekatan yang memberi 
keseimbangan dan keserasian sebagai berikut  kecuali .... 

a. Kebebasan dan ketertiban  

b. Keleluasaan dan keterikatan 

c. Kepentingan pribadi dan kepentingan antarpribadi 

d. Kesebandingan hukum dan kepastian hukum  

3. Menurut UU RI Nomor 8 tahun 2004 Pengadilan Tinggi merupakan 
lembaga pelaksana  kekuasaan kehakiman pada tingkat .... 

a. pertama 

b. kedua  

c. banding 

d. peninjauan kembali 

4. Memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata yang berkaitan 
dengan sengketa hak waris dalam suatu keluarga, menjadi kewenangan 
.... 

a. Pengadilan Negeri 

b. Pengadilan Agama 

c. Pengadilan Militer 

d. Pengadilan Tata Usaha Negara 

5. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 27 ayat (1) 
menjadi Landasan Konstitusional berkaitan dengan Persamaan 
kedudukan ...  dalam hukum dan pemerintahan. 

a. warga Negara 

b. Penduduk 

c. Rakyat 
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d. masyarakat 

6. Hukum Internasional tentang HAM yang telah diratifikasi Negara RI, 
seperti di bawah ini, kecuali ... 

a. UU RI No 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against 

Torture and Other Cruel,In Human or Degrading Treatment or 

Phunisment. (punishment) 

b. Undang-undang nomor 8 Tahun 1984 tentang Pengesahan 

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Deskriminasi 

Terhadap Wanita. 

c. UU RI Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. 

d. Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi manusia Tahun 1948. 

7. Serangan Israel terhadap Palestina, Pembantaian rakyat Bosnia oleh 
Serbia, adalah contoh pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang 
tergolong ... 

a. Ringan 

b. Berat 

c. Genocida 

d. Masal 

8. Upaya Perlindungan HAM, pembelaan terhadap HAM, oleh Pemerintah 
menjaga agar HAM tidak di langgar oleh orang lain, dengan cara di 
bawah ini, kecuali ... 

a. Memasukkan HAM ke dalam berbagai perundang-undangan 

nasional sesuai yang tercantum dalam instrument nasional, 

sehingga dalam sistem hukum, politik, maupun ketatanegaraan 

Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat. 

b. Meratifikasi dan mengadopsi instrumen-instrumen HAM 

internasional, yang berarti perjanjian itu masuk dan berlaku 

sebagai hukum (positif) nasional. 

c. Memberdayakan masyarakat terhadap masalah HAM dengan 

mengadakan sosialisasi, sehingga HAM menjadi bagian dari 

setiap individu warga negara Indonesia. 

d. Melakukan kerja sama dengan semua pihak agar penegakan dan 

perlindungan HAM dapat terjamin. Kerja sama di lakukan dengan 

lembaga-lembaga pemerintah seperti Departemen Luar Negeri, 

Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pertahanan, Departemen 
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Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, dan lembaga-lembaga 

non-pemerintahan, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan 

Kontras. 

9. Upaya penegakkan hukum terkait pelanggaran HAM yang merupakan 
partisipasi masyarakat adalah ... 

a. Memberdayakan masyarakat terhadap masalah HAM dengan 

mengadakan sosialisasi, sehingga HAM menjadi bagian dari 

setiap individu warga negara Indonesia 

b. Menyampaikan laporan terjadi pelanggaran HAM kepada Komnas 

HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka 

perlindungan dan pemajuan HAM. 

c. Memasukkan HAM ke dalam berbagai perundang-undangan 

nasional sesuai yang tercantum dalam instrument nasional, 

sehingga dalam sistem hukum, politik, maupun ketatanegaraan 

Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat. 

d. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Komnas HAM selaku 

penyelidik berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan 

terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakaat, yang 

berdasarka sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat 

pelanggaran HAM yang berat(pasal 19 ayat(1) huruf a) 

10. Penegakkan HAM di Indonesia, masih banyak hambatan-hambatan 
yang di hadapi antara  lain sebagai berikut, kecuali ... 

a. Rendahnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk 

melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi baik mengenai dirinya 

maupun pihak lain. 

b. Belum optimalnya kemampuan para hakim di peradilan HAM ad 

hoc. 

c. Intervensi lembaga legislatif 

d. Keterbatasan kemampuan pengetahuan masyarakat terhadap 

bentuk-bentuk pelanggaran HAM. 
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