




Kamu bisa menggunakan buku dengan berbagai pilihan cara,

1. Membaca dan mencoba memahaminya, dengan cara ini diperkirakan 
Anda bisa membaca dalam 15 menit; jika Kamu memiliki waktu yang 
lebih longgar, Kamu bisa memeriksa pada dua hal, pertama, membuat 
pertanyaan dan menjawab dalam diri sendiri. Atau, kedua, Kamu bisa 
mencari tahu, beberapa informasi dalam buku ini.

2. Membaca dan memahaminya, lalu bersama kelompok, minimal 3 
orang sampai maksimal 5 orang, untuk membuat, tanya jawab, atau 
mencari tahu contoh kasus lalu menjawab bersama-sama. Dengan 
cara ini Kamu membutuhkan sampai 2 jam.

3. Ingat bahwa tujuan buku ini adalah memahami apa yang dimaksud 
dengan Hak Asasi Manusia. Semua aktifitas seperti memahami, 
mencari contoh dan menjawabnya, sebaiknya dikembalikan kepada 
tujuan buku ini.

Selamat mencoba!!

Panduan Menggunakan
Buku ini



Banyak dari kita sering mendengar ungkapan Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan 
menggunakan HAM dalam percakapan sehari. Nah, apakah kita tahu apa itu HAM? 
Apa sudah tepat pemahaman kita tentang HAM? Mengapa kita membicarakan 
HAM? Apa tujuan kita mengetahui HAM?  
 
Pertanyaan-pertanyaan di atas akan dijawab oleh pembaca dan  pengguna buku ini 
bukan dengan menemukan jawabannya di sini, tetapi melalui proses yang dipandu 
di dalam buku ini. Mengapa demikian?  
 
Karena jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas sebernarnya ada di dalam diri 
kita masing-masing. Kok bisa? Ya bisa. Yang dibicarakan HAM adalah hak asasi 
manusia, dan kita semua yang mengikuti panduan buku ini juga  manusia.  
 
Sebagai manusia, yuk kita kenali HAM kita, yuk kita ajak orang-orang di sekitar kita 
mengenalinya. Dengan demikian kita akan bisa bersama-sama menghormati dan 
mendorong penghormatan HAM. 
 
Selamat Belajar HAM, jangan pernah lelah belajar HAM! 

 
Omah Munir

Kata Pengantar Omah Munir
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Kata Pengantar TIFA

O
M

AH
 M

U
N

IR

Partisipasi warga negara adalah tulang punggung keberlanjutan sistem demokrasi. 
Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana penting untuk 
memampukan warga berpartisipasi berdasarkan pemahaman yang menyeluruh 
terhadap nilai-nilai demokrasi serta hak dan kewajiban yang mereka miliki dalam 
sistem yang ada. Pendidikan kewarganegaraan, dalam konteks tersebut, sudah 
seharusnya menjadi bagian terpadu dari keseluruhan sistem ajar pada dunia 
pendidikan di Indonesia. Kurikulum yang ada harus mampu memfasiltasi proses 
pertukaran dan pengkayaan wawasan antara murid dan guru dalam pendidikan 
kewarganegaraan.

Perhelatan besar demokrasi Indonesia di tahun 2019, baik pemilihan legislatif dan 
presiden, makin meningkatkan urgensi pendidikan kewarganegaraan Salah satu 
prioritas yang menjadi perhatian adalah partisipasi pemilih pemula atau individu 
yang akan menggunakan hak pilih untuk pertama kalinya. Selain proporsinya yang 
cukup besar, tantangan lain yang dihadapi adalah ketersediaan bahan dan metode 
pembelajaran bagi pemilih pemula yang menyeluruh, menarik dan partisipatif.
Pengarusutamaan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) adalah batu penjuru yang 
harus menjadi acuan bagi penyusunan bahan dan metode pembelajaran tersebut 
untuk memampukan pemilih pemula menggunakan hak politiknya dengan baik.

Ketersediaan materi dan metode pembelajaran tersebut diharapkan membuat 
mereka dapat menentukan pilihannya berdasarkan pengetahuan, kesadaran kritis 
dan pemahaman atas nilai-nilai kesetaraan, keadilan, keterbukaan serta kebinekaan 
yang menjadi esensi demokrasi. Para pendidik yang mengampu pelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah menengah tingkat atas
diharapkan dapat memanfaatkan manual pengkayaan HAM ini sebagai bahan 
pelajaran untuk membantu membentuk karakter pemilih pemula yang rasional dan 
sadar nilai-nilai hak asasi manusia dan siap berpartisipasi aktif dalam pemilihan 
umum yang demokratis.

Semoga bermanfaat

Darmawan Triwibowo
Direktur Eksekutif Yayasan Tifa
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Kamu boleh tidak pelajari HAM. Tapi kamu sadar atau tidak, sedang mempraktikan 
HAM. Kamu bernafas karena kamu hidup butuh oksigen. bayangkan kalau kamu 
tidak boleh bernafas, atau kamu tidak dapat udara segar, atau kamu tidak dapat 
pelayanan kesehatan jika sistem tubuh kamu, Paru-paru misalnya, mengalami 
gangguang sehingga kamu tidak bisa bernafas dengan baik. 

Apakah kamu akan protes? atau diam saja. Atau jika terjadi dengan teman kamu, 
apakah kamu diam saja? 

Masalah-masalah diatas adalah masalah HAM. dari kasus diatas, sudah mudah 
tergambarkan bahwa kita, anda dan semua manusia, setidaknya butuh tubuh yang 
sehat, setidaknya butuh udara yang baik,  sistem dan pelayanan kesehatan atau 
setidaknya berharap jangan ada yang mengganggu ketika anda menghirup udara. 

HAM melekat pada manusia. apapun jenis kelamin kamu, umur, kebangsaan, etnis, 
pilihan politik, ideologi, agama atau latar belakang apapun. 

Sebagai manusia kamu punya daftar kebutuhan supaya kita sebisa mungkin 
menjadi utuh sebagai manusia menjalani hidup. 

Kadang HAM dianggap bertentangan dengan agama, nasionalisme atau budaya. 
Ha ha ha… hal ini salah. Buktinya, HAM ada dalam konstitusi kita. dan hampir 
semua negara di dunia, dalam konstitusinya mengakui HAM, terlepas betapa buruk 
praktiknya pemerintahan di negara tersebut. Tapi, tidak ada satu negara pun di 
dunia, yang berani secara nyata menghapus nilai kemanusiaan. 

Kenapa Belajar HAM?
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Bertentangan dengan konstitusi dan HAM artinya kamu bertentangan dengan 
tujuan sebuah negara. Maka, jika ada yang mengatakan bahwa HAM bertentangan 
dengan tujuan nasional, bisa dipastikan bahwa orang tersebut tidak memahami 
HAM. Maka dari itu HAM perlu dipelajari. Nasionalisme akan baik dengan alasan 
‘membela negara karena negara tempat berkumpulnya manusia-manusia, membela 
negara karena negara dalam hal ini pemerintahnya bertugas melindungi warga dan 
penduduknya’. 

Apakah Agama melarang HAM? sepertinya tidak. Agama apapun, selalu membela 
manusia. Sejarah agama-agama ketika turun mengajarkan perdamaian, melarang 
kita berlaku buruk kepada sesama manusia, intinya memuliakan manusia, karena 
manusia adalah ciptaan Tuhan. menyerang Manusia seperti menyerang ciptaan 
Tuhan. Jika ada manusia melakukan kejahatan, memang mereka perlu dihukum, 
namun menghukum pun tidak diperbolehkan sampai keluar dari batas kemanusiaan 
itu sendiri. Manusia tidak boleh mengambil alih tugas Tuhan. 

Banyak orang melihat HAM dengan cara pandang yang tidak utuh dan penuh 
sangka. HAM dianggap tidak bertuhan, HAM dianggap produk negara barat, 
cara pandang tersebut salah. di Indonesia kita punya sejarah kemanusiaan dan 
mengandung banyak nilai HAM. anda akan pelajari dalam bahan ini.  
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APA YANG DIMAKSUD 
DENGAN

HAK ASASI MANUSIA?
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Kamu bisa melihat Video penjelasan mengenai apa itu HAM:
What is a human right? - UN 

https://www.youtube.com/watch?v=JpY9s1Agbsw

Pada bagian ini kita akan belajar 
berkenalan dan kemudian memahami 

dengan Hak Asasi Manusia
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Hak Asasi Manusia (sering disebut dengan istilah HAM) bukan sekedar singkatan 
aja, akan tetapi mengandung makna untuk menjelaskan bahwa setiap manusia 
memiliki hak, atau lebih tepatnya sejumlah hak.

Lalu apa yang dimaksud dengan hak tersebut? Hak menjelaskan sesuatu, sesuatu 
yang melekat dan dimiliki oleh seseorang. Untuk tujuan apa seseorang memiliki 
hak?

Semua rangkaian diatas, punya tujuan untuk mencapai apa yang disebut 
martabat manusia (human dignity). 

Untuk membuat dan menjamin bahwa hidup 
seseorang menjadi baik dan semakin baik seiring 
waktu ke masa depan. Bukan justru semakin buruk. 
Misalnya hak untuk sekolah, hak untuk dapat udara 
yang sehat, hak untuk tidak diperlakukan dengan 
kejam oleh siapa pun, hak untuk dilindungi oleh 
negara jika ada yang melakukan kejahatan terhadap 
kamu.

Lalu, hak apa yang kamu butuhkan untuk mencapai cita-
cita tersebut?

Apakah cita-cita itu baik buat kamu dan orang lain?

Coba, sebutkan buat kamu, kamu mau jadi apa 10 tahun
lagi?

Human Rights Trivia 1
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Tidak ada manusia dilahirkan untuk dihina, tidak ada dalam kitab suci, dalam ajaran 
apa pun, atau dalam kepercayaan mana pun bahwa setiap anak dilahirkan untuk 
dihina, dijadikan obyek kekerasan atau diperlakukan buruk. 

Demikian pula dengan di bayi atau anak kecil yang baru lahir, tidak pernah memilih 
untuk menjadi suku apa, tidak pernah memilih untuk diperlakukan seperti apa. 
Jelasnya, anak baru lahir, mereka butuh berbagai hal dari orang lain, seperti orang 
tuanya atau pengasuhnya, agar dipenuhi haknya untuk tumbuh berkembang.  

Sementara asasi merupakan penegasan terhadap kata Hak, menerangkan bahwa 
hak tersebut mendasar sekali bagi manusia untuk memastikan kehormatannya. 

Untuk itu HAM bisa diartikan sebagai hak atau rangkaian hak yang melekat pada 
manusia untuk memastikan hidupnya menjadi baik, mendapatkan yang dibutuhkan 
sebagai manusia. 

Maka dari itu, sering disebut bahwa hak asasi manusia itu melekat pada 
setiap individu, pada setiap orang, pada setiap manusia. Anda hanya butuh 
mengidentifikasi, apakah sesuatu itu manusia atau bukan? Jika ia adalah manusia, 
maka ia berhak atas hak asasi manusia. 

Sampai di sini kita bisa pastikan, bahwa HAM melekat pada manusia, bukan karena 
ia warga negara, beridentitas tertentu, lalu sebaliknya, orang lain karena berbeda 
keyakinan, berbeda etnis, atau pilihannya, dianggap tidak punya hak asasi manusia. 
Dengan kata lain, jika seseorang bukan warga negara tertentu, bukan anggota etnis 
tertentu, bukan berarti bisa dibunuh, bisa di-bully, atau boleh dihina. No Way!!

Apa itu human dignity?
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Pernah terpikir tidak saat kita sudah tumbuh dewasa:
Berapa jumlah manusia, serta upaya dan waktu yang dihabiskan 

untuk turut memastikan ibu kamu dan kamu lahir dengan selamat 
dan sehat ke dunia dan bisa bersekolah?

11BAB 1



Pasal 6 Setiap Anak sudah melekat di dalam dirinya hak 
untuk hidup (Konvensi Hak untuk Anak, Perserikatan 

Bangsa – Bangsa; 1989)

Right to Education/Hak atas Pendidikan
- Hak untuk mendapatkan pengajaran demi tumbuh 

kembang mental anak
- Hak untuk bebas dari diskriminasi (non – 

discriminative) dan perlakuan tidak adil di sekolah

Right to Food/Hak atas pangan
- Memastikan asupan gizi bagi ibu dan 

bayi terjamin (buah, daging sayuran)

Right to Health/hak atas kesehatan
- Ibu hamil berhak mendapat cuti dari pekerjaannya
- Konsultasi dokter kandungan
- Vitamin untuk kesehatan ibu dan janin
- Proses persalinan yang aman
- Imunisasi dan vaksin bagi bayi.

Right to feel safe/Hak untuk mendapat 
rasa aman
- Ibu hamil bebas dari tekanan dan ancaman dari 

siapapun
- Mendapat prioritas sebagai ibu hamil di fasilitas – 

fasilitas publik (bus umum, - kereta, tangga berjalan) 
demi keamanan ibu dan janin;
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Jika kehilangan, atau tidak 
terpenuhi salah satunya? 
Apakah kamu akan lahir 
dengan selamat dan sehat?



Kadang kala, daftar hak asasi manusia disesuaikan dengan umurnya (misalnya saat 
anak, muda, saat usia belajar, usia bekerja, atau saat umur manula), situasinya (saat 
dalam proses hukum, saat perang atau konflik, saat bencana alam, saat pemilu) 
atau disesuaikan dengan kondisi fisik dan sosialnya (seperti saudara-saudari kita 
kelompok dengan kebutuhan khusus, anak-anak, pekerja migran).

Ada juga hak asasi manusia yang bisa diberikan jika kamu memenuhi syarat 
tertentu seperti hak untuk berkeluarga, tentunya diberikan jika kamu sudah dewasa. 
Kenapa? Karena anak-anak belum bisa bereproduksi dan tidak sehat secara fisik 
maupun belum cukup tingkat mentalnya untuk berkeluarga. Contoh lain adalah, 
hak untuk ikut pemilu, kamu harus menjadi warga negara di suatu tempat, tercatat 
sebagai warga negara dari suatu negara. Beda kewarganegaraan membuat kamu 
tidak bisa ikut nyoblos di negara lain. Lainnya, hak untuk bergerak, tentu boleh 
lah, tapi bukan berarti kamu boleh seenaknya bergerak nyelonong masuk rumah 
orang loh... orang lain kan juga punya hak yang harus dihormati, misalnya hak atas 
kepemilikannya.

Evaluasi materi
Di dalam ilustrasi di atas, tersimpan beberapa sifat dasar dari hak asasi manusia. 

Non-Diskriminasi, hak asasi itu berlaku ke semua orang, tanpa melihat suku, 
agama, ras, pilihan politik, keyakinan atau pun orientasi seksual. Universal, berlaku 
dimana pun, kepada siapapun karena ia adalah manusia (Melekat). Dan setiap 
daftar hak itu saling tergantung dan tidak terpisahkan.

Lalu kamu sebutkan syarat untuk mendapatkan hak itu,
kamu memerlukan (hak) apa?

Nah sekarang coba kamu identifikasi, kamu punya hak
apa hari ini?

Human Rights Trivia 2
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KNOWING YOUR RIGHTS:
ADA HAK APA AJA SIH?
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Di bab sebelumnya kita sudah memahami dan latihan atas hak kita, hak asasi 
manusia. Meskipun hak itu melekat pada setiap manusia, setiap insan, HAM tetap 
penting untuk diatur dijamin dalam aturan hukum. Kenapa? Karena HAM bukan 
sekedar melekat pada Manusia, namun karena HAM juga penting, maka harus 
dilindungi oleh yang berkuasa. Siapa yang berkuasa? Negara. Maksudnya negara 
harus menjamin bahwa setiap warganegaranya harus maju menjadi manusia yang 
bermartabat. 

Hukum, lewat aturan-aturannya, berguna memastikan bahwa setiap orang memiliki 
HAM dan jika dilanggar, maka Negara akan bertindak melindunginya dan berupaya 
mengembalikan hak tersebut. Supaya masyarakatnya tetap bermartabat. 

Kali ini kita akan belajar hak apa saja yang diakui oleh hukum, baik dalam hukum 
internasional maupun dalam hukum nasional, 

Dalam hukum internasional—artinya masyarakat dunia, terutama lewat 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengakui HAM itu ada dan harus dihormati, apalagi 
masyarakat Dunia lewat PBB menyaksikan dan sibuk dengan berbagai peristiwa 
yang merampas hak asasi manusia seperti perang, kemiskinan dan perilaku 
kesewenang-wenang lainnya. 

Maka dari itu sejak tahun 1948, PBB memiliki Deklarasi Umum HAM (DUHAM) yang 
berisi 30 pasal memastikan sebagai hak-hak yang patut harus didapati manusia, 
dimana pun.
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DEKLARASI UNIVERSAL
HAK-HAK ASASI MANUSIA

Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB
pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)

Mukadimah

Menimbang, bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak 
dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan 
perdamaian di dunia, 

Menimbang, bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah 
mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani 
umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat 
kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah 
dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa,

Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang 
tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang 
kelaliman dan penjajahan,

Menimbang, bahwa pembangunan hubungan persahabatan di antara negara-negara perlu 
ditingkatkan,

Menimbang, bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam 
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak 
dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama 
dari lakilaki maupun perempuan, dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan sosial dan 
tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas,

Menimbang, bahwa Negara-negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam 
penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-
kebebesan yang asasi, dalam kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Menimbang, bahwa pemahaman yang sama mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan 
tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji tersebut, 

maka dengan ini,

Majelis Umum, 

Memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum untuk
keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan 
setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha 
dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan 
terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan 
yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan 
penghormatannnya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara 
Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah 
kekuasaan hukum mereka.



Pasal 1
Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat 
dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani 
dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 2
Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-
kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak 
ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna 
kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan 
lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, 
kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan 
diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum 
atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari 
mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang 
berbentuk wilyah-wilayah  Perwalian, jajahan atau yang berada 
di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Pasal 3
Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan 
keselamatan sebagai induvidu.

Pasal 4
Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; 
perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun 
mesti dilarang.

Pasal 5
Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara 
kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau 
dihina.

Pasal 6
Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai 
manusia pribadi di mana saja ia
berada.

Pasal 7
Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas 
perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua 
berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk 
diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan 
terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi 
semacam ini.

Pasal 8
Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari 
pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan 
yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh 
undang-undang dasar atau hukum.

Pasal 9
Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang 
dengan sewenang-wenang.

Pasal 10
Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas 
peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas 
dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-
kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang 
dijatuhkan kepadanya.

Pasal 11
(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan 
suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai 
dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu 
pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua 
jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.
(2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak 
pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan 
suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau

internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga 
tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih 
berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika 
pelanggaran pidana itu dilakukan.

Pasal 12
Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, 
keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat 
menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak 
diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan 
nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan
hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Pasal 13
(1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam 
di dalam batas-batas setiap negara.
(2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk 
negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya. 

Pasal 14
(1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di 
negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.
(2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang 
benar-benar timbul karena kejahatankejahatan yang tidak 
berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan 
yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan 
Bangsa-Bangsa.

Pasal 15
(1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.
(2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut 
kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti 
kewarganegaraannya.

Pasal 16
(1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak 
dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak 
untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka
mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam 
masa perkawinan dan di saat perceraian.
(2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan 
bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai. 
(3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental 
dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari 
masyarakat dan Negara.

Pasal 17
(1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain.
(2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan 
semena-mena.

Pasal 18
Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan 
agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama 
atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan 
agama atau kepercayaann dengan cara mengajarkannya, 
melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri 
maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum 
maupun sendiri.

Pasal 19
Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan 
mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan 
menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan 
untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-
keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan 
tidak memandang batas-batas.

Pasal 20
(1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul 



dan berserikat tanpa kekerasan.
(2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu 
perkumpulan.

Pasal 21
(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan 
negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang 
dipilih dengan bebas.
(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk 
diangkat dalam jabatan pemerintahan negeranya.
(3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan 
pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan 
umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, 
dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan 
pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur
lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Pasal 22
Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas 
jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak 
ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk 
martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-
usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai 
dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

Pasal 23
(1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas 
memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan 
yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan 
dari pengangguran.
(2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan 
yang sama untuk pekerjaan yang sama.
(3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan 
yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan 
kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri 
maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan 
perlindungan sosial lainnya.
(4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-
serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

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

Pasal 25
(1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai 
untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, 
termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan 
perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, 
dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita
sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau 
keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, 
yang berada di luar kekuasaannya.
(2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan 
bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan 
di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat 
perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26
(1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan 
harus dengan cuma-cuma, setidaktidaknya untuk tingkatan 
sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus 
diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum 
harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus 
dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, 
berdasarkan kepantasan.
(2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi 
yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan 
terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar.
Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi 
dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras 
maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan 
BangsaBangsa dalam memelihara perdamaian.
(3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis 
pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 27
(1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan 
kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati 
kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu 
pengetahuan.
(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas 
keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh 
sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang
diciptakannya.

Pasal 28
Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional 
di mana hak-hak dan kebebasankebebasan yang termaktub di 
dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 29
(1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat 
tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan 
kepribadiannya dengan bebas dan penuh.
(2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, 
setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-
pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang 
tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan 
serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan 
kebebasankebebasan orang lain, dan untuk memenuhi 
syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan 
kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
(3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan 
bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan 
bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan 
Bangsa-Bangsa.

Pasal 30
Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan 
memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, 
hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan 
perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-
kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Deklarasi 
ini. 

Lalu, hak apa saja yang bisa didapat jika seseorang sudah dewasa, diatas 18 tahun?

Coba identifikasi, adakah hak yang berbeda antara pria dan perempuan?

Nah, sekarang coba diskusikan hak apa saja yang harus dimiliki oleh semua orang dimana pun mereka berada?

Human Rights Trivia 3



Iya – iya, tapi bagaimana 
caranya kita memilah jenis – 

jenis hak berdasarkan DUHAM 
dan turunannya yang begitu 

banyak?
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Oke. Mari kita membaca DUHAM bersama – sama dan kemudian kita 
tentukan, apakah aktivitas – aktivitas yang biasa kita lakukan di bawah  
ini dilindungi dalam DUHAM, ataukah tidak?
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DUHAM, Yes or No?
Kembali ke DUHAM, berikut beberapa indikator yang bisa membedakan mana hak 
dan yang bukan:

1. Campur tangan negara dalam upaya perlindungan aktivitas tersebut. Jika 
dilarang atau tidak diatur secara spesifik, dia akan menimbulkan dampak negatif 
bagi orang banyak.

2. Kedaulatan individu. Aktivitas dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan 
kedaulatan dirinya, berdasarkan satuan yang berlaku universal dan sesuai dengan 
standar publik. Tidak semata – mata hanya menunjukkan kemampuan finansial 
semata. )

Aktivitas Yes No

Nge-Vlog soal Kemacetan Jalan Raya

Pacaran di tempat umum

Ikut les piano

Mendaftar sebagai calon anggota OSIS

Memberikan sedekah kepada anak yatim

Meminta helm dan masker kepada driver-online

Bergosip tentang guru yang galak

Traveling ke Santorini

Menolak mengerjakan assignment/tugas

Menolak hukuman fisik dari guru

Disuruh push-up oleh polisi karena ketahuan membawa
motor tanpa izin

Memperoleh tambahan uang jajan dari jualan online

Mendaftar masuk ke sekolah internasional

Menghalangi teman untuk pergi beribadah
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Dari latihan sederhana diatas, kita bersama – sama memahami tidak semua 
aktivitas yang kita biasa lakukan, diatur dalam DUHAM. Pada dasarnya, segala 
aktivitas sosial, politik, ekonomi dan budaya yang biasa kita lakukan sehari – hari 
bersinggungan dengan banyak hak – hak lainnya. Kebebasan atasnya memang 
dijamin, tetapi tidak semerta – merta dilindungi tanpa sebab. Secara spesifik 
DUHAM mengatur hak – hak yang jika tidak terpenuhi, ia akan menimbulkan ‘efek 
berantai’ terhadap penikmatan hak – hak lainnya (prinsip indivisibility). 

Misalnya, jika negara melarang kamu untuk melaporkan kemacetan – tak hanya
membuat orang lain kehilangan haknya untuk memperoleh informasi mengenai 
lalu lintas – maka hak kamu untuk hidup dengan nyaman, sehat dan tentram akan 
turut terganggu. Karena secara sederhana, bisa dibaca bahwa pemerintah tidak 
mengkehendaki sistem transportasi publik yang baik untuk mengurai kemacetan. 
Tidak hanya berdampak pada kualitas hidup secara emosional, tetapi juga secara 
kesehatan karena toh timbal dari bensin turut terhirup saat kamu terjebak dalam 
kemacetan bukan, sobat? (Pasal 19, Pasal 25 dalam DUHAM)
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Meski mengakar pada prinsip kebebasan atas pengembangan diri sendiri, tidak 
ditemukan secara spesifik unsur – unsur mempertahankan kebebasan, atau 
menjaga martabat pribadi. Mengerjakan tugas adalah sebuah kesepakatan – 
ketimbang sebagai perintah – ketika kita sebagai siswa sudah mendaftar masuk 
dan dengan bebas dan sadar memilih untuk menaati ketentuan proses belajar 
mengajar.

Sebagai contoh, mengapa ‘menolak mengerjakan tugas/assignment’ dinilai tidak
diatur dalam DUHAM?
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HAK ASASI MANUSIA
DI INDONESIA
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Memang selama ini yang kita pelajari dalam 
materi Kewarganegaraan, Pasal 28 (huruf A – 
J) adalah pasal spesifik yang memuat hampir 
seluruh ketentuan mengenai hak apa saja yang 
dimiliki oleh seorang warga negara di Indonesia. 
Namun tahukah sobat, bahwa UUD kita sendiri 
lahir bahkan sebelum DUHAM? 
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HAK ASASI MANUSIA YANG TERMUAT DALAM (PERUBAHAN) 
UUD 1945 BISARIYADI - MENYIBAK HAK KONSTITUSIONAL YANG 

TERSEMBUNYI

Pasal 27 ayat (1)
Kesamaan kedudukan dalam hukum dan  pemerintahan

Pasal 27 ayat (2)
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

Pasal 27 ayat (3)
Hak dan wajib ikut serta dalam bela negara

Pasal 28
- Hak berserikat dan berkumpul
- Hak mengeluarkan pikiran

Pasal 28 A
Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan

Pasal 28 B ayat (1)
Hak berkeluarga dan berketurunan

Pasal 28 B ayat (2)
Hak anak untuk hidup dan perlindungan atas kekerasan 
dan diskriminasi

Pasal 28 C ayat (1)
a. Hak aktualisasi
b. Hak memperoleh pendidikan

Pasal 28 C ayat (2)
a. Hak untuk memajukan diri
b. Hak membangun masyarakat

Pasal 28 D ayat (1)
a. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil .
b. Hak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan 

hukum 

Pasal 28 D ayat (2)
Hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan dan
perlakuan yang layak 

Pasal 28 D ayat (3)
Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan 

Pasal 28 D ayat (4)
Hak atas status kewarganegaraan

Pasal 28 E ayat (1)
a. Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat 

menurut agamanya,
b. Hak memilih pendidikan dan pengajaran,
c. Hak memilih pekerjaan,
d. Hak memilih kewarganegaraan,
e. Hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 

meninggalkannya, serta berhak kembali

Pasal 28 E ayat (2)
a. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan,
b. Hak menyatakan pikiran dan sikap

Pasal 28 E ayat (3)
a. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul,
b. Hak mengeluarkan pendapat

Pasal 28 F
a. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi
b. Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi

Pasal 28 G ayat (1)
a. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda
b. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan

Pasal 28 G ayat (2)
a. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan
yang merendahkan derajat martabat manusia
b. Hak memperoleh suaka politik dari negara lain

Pasal 28 H ayat (1)
a. Hak hidup sejahtera lahir dan batin,
b. Hak bertempat tinggal,
c. Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 

sehat
d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan

Pasal 28 H ayat (2)
Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama

Pasal 28 H ayat (3)
Hak atas jaminan sosial

Pasal 28 H ayat (4)
Hak mempunyai hak milik pribadi

Pasal 28 I ayat (2)
Hak bebas dari perlakuan diskriminatif dan hak 
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan 
diskriminatif

Pasal 29 ayat (2)
Merdeka untuk memeluk agamanya masing-masing
dan untuk beribadat

Pasal 30 ayat (1)
Hak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan 
keamanan negara

Pasal 31 ayat (1)
Hak mendapat pendidikan
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Pastinya. Toh konsep mengenai hak asasi sendiri bukan sesuatu yang asing 
untuk masyarakat Indonesia bahkan dari sebelum masa kemerdekaan: nilai-nilai 
kemanusiaan, martabat manusia adalah nilai yang melekat pada  masyarakat 
nusantara. Baru kemudian, setelah Indonesia merdeka, Nilai HAM dimasukan ke 
dalam Konstitusi, dasar negara Republik Indonesia. 

Sebelum kemerdekaan—kita mendengar ada Budi Oetomo, yang membuka ruang
partisipasi anak-anak muda untuk berorganisasi dan mendiskusikan kebebasan bagi
masyarakat non penjajah, atau memperjuangkan penyebaran berita dan informasi 
soal pendidikan bagi warga jajahan Belanda. Ini semua adalah hak asasi, padahal 
waktu itu belum ada Republik Indonesia, belum ada Konstitusi.

Masih ada lagi….

Banyak ya ternyata?

Iya apa?
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Konsep adat Nagari di Sumatera Barat
Sobat pernah dengar cerita menarik dari adat Nagari di Sumatera Barat sana? Ini 
juga menarik. Sebelum ada bentuk negara, adalah nagari - sebagai sebuah prinsip 
hidup bersama bagi masyarakat dengan adat minang, dimana terdapat sistem 
representasi yang setara peran dan tanggung jawabnya untuk mendorong partisipasi 
masyarakat dalam kehidupan nagari. 

Ada yang disebut Badan Perwakilan Rakyat Nagari serta Lembaga Kemasyarakatan 
Nagari yang mendorong komunikasi dan sumbangsih yang setara dari anggota 
nagari untuk penyelenggaraan pembangunan. Tidak ada dominasi perseorangan 
dan paksaan bagi anggota nagari. Karena Wali Nagari - sebutan bagi kepala desa 
atau kepala nagari - tidak bisa menjalankan tugas-tugas pemerintahan tanpa 
dengan adanya bantuan dan partisipasi dari masyarakat serta wali nagari juga 
membutuhkan kerjasama dengan perangkat nagari lainnya.

Sistem Pengairan Subak di Bali
Sejak 2014, sistem pengairan subak di Bali resmi jadi warisan budaya dunia 
oleh UNESCO - sebuah organisasi khusus dari PBB di bidang Pendidikan, Ilmu 
Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB. Mengapa subak bisa jadi warisan budaya 
dunia?

Berlandaskan filosofi Tri Hita Karana yang berarti keseimbangan antara nilai adat, 
dunia manusia dan alam -  subak tidak hanya berhasil menyusun sebuah sistem 
pengairan yang sangat cantik dan mampu memenuhi kebutuhan manusia di 
sekitarnya. 

Subak adalah sebuah wujud dari bagaimana interaksi sosial manusia - tidak 
hanya dalam memenuhi kebutuhan pangan - namun kaya akan prinsip partisipasi 
masyarakat untuk turut memajukan martabat manusia tanpa perlu membeda - 
bedakan peran masing - masing. Dan budaya ini, menurut UNESCO sudah ada 
diperkirakan sejak 2,000 tahun lalu. Luar biasa!

Ternyata budaya kita kaya dengan aturan HAM, Sobat!

Ada dua contoh menarik dari budaya kita yang 
juga turut menghormati hak asasi manusia:
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Ada aturan hukum HAM yang dibuat, terinspirasi dari peristiwa sejarah di 
Indonesia. Misalnya dari peristiwa reformasi di 1998. Tidak hanya sekedar 
menuangkan isi perjanjian internasional yang punya semangat penegakan hak 
asasi, namun Indonesia juga berinisiatif untuk menyusun Undang-Undang Nomor 
39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Berapa kovenan internasional yang 
sudah ditandatangani oleh Indonesia?

Kovenan Inti Ratifikasi

1. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk
    Diskriminasi Rasial

2. Kovenan Internasional tentang Hak – hak Sipil dan Politik

3. Kovenan Internasional tentang Hak – hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

4. Konvensi Perlindungan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

5. Konvensi Menentang Penyiksaan

6. Konvensi Perlindungan Hak Anak

7. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Buruh Migran

8. Konvensi Internasional Anti Penghilangan Paksa

9. Konvensi Internasional tentang Hak Penyandang Disabilitas

1999

2005

2005

1984

1998

1990

2012

????

2011

Lalu apa perkembangan Indonesia dalam 
menghormati Hak Asasi Manusia?

Selain Konstitusi, berbagai aturan HAM muncul juga dalam beberapa peraturan 
perundang – undangan, yang bersumber dari perjanjian internasional. Sebagai 
komitmen Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam tegaknya hak asasi manusia 
di seluruh dunia, ada beberapa peraturan yang diterjemahkan ke dalam bahasa  
Indonesia dan disahkan menjadi Undang – Undang.
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Apa lagi itu tugasnya? 
Komnas HAM adalah Komisi Negara bersifat nasional, yang ditugaskan untuk 
memastikan agar hak-hak kita yang dijamin dalam UU Nomor 39 ini bisa dipenuhi 
dengan baik. Jadi, UU ini mengatur bagaimana kalau ada pelanggaran HAM harus 
diselesaikan. Nah ada lagi nih terusannya. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia. 

Apa sih isinya?
Undang – Undang Nomor 39 tersebut berisi jenis-jenis hak yang secara spesifik 
dijamin dalam hukum di Indonesia. Oiya, di dalam undang – undang tersebut juga 
mengatur ketentuan pendirian komisi khusus, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia (KOMNAS HAM). 
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Sekarang kita coba yuk!
Kalau kalian diminta membuat aturan HAM untuk sekolah, tempat tinggal atau 
tongkrongan kamu, kira-kita isinya seperti apa?  Jangan lupa kalau buat aturan 
HAM sebaiknya yang sesuai dengan masalah yang paling penting dengan kalian. 

Lho bedanya, apa dengan pengadilan biasa?
UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. UU ini menjelaskan apa itu 
pelanggaran HAM yang berat dan bagaimana menyelesaikannya lewat Pengadilan 
HAM di Indonesia. 

Selain itu, kesadaran soal HAM juga masuk ke dalam institusi-institusi negara, 
seperti Kepolisian, TNI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diinstitusi ini 
diterbitkan aturan tentang keharusan menghormati HAM dalam tugas mereka. 
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TANGGUNG JAWAB 
NEGARA?
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Tanggung Jawab Negara? Hmmm....
Ini elemen yang akan melengkapi pemahaman kita tentang hak asasi manusia. 
Setelah kita memahami apa yang menjadi hak asasi kita sebagai warga negara – 
sudah saatnya kita membahas apa peran negara  dalam menjamin hak asasi kita? 
Karena hak asasi manusia tidak semua jenis hak-nya otomatis terpenuhi ke diri 
kita. Apalagi jika ada benturan kepentingan hak di orang yang berbeda. 
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Kenapa Negara yang mesti tanggung jawab?
Iya, negara kan dibuat untuk melindungi warga negaranya. Coba deh kalau lagi 
upacara, sering nih kalimat ini disebut: 

...untuk mencerdaskan bangsa, 
melindungi segenap tumpah darah ....dst 

39BAB 4



Oleh karenanya kita turut kasih kewenangan ke negara supaya mengatur. 
Kewenangan mengatur bukan untuk memperkaya diri atau menjadi bos bagi warga 
negara, tapi menjadi pelayan buat warga negara, apalagi buat warga yang lemah, 
membutuhkan pertolongan. Dalam menjalankan tugasnya negara harus taat pada 
nilai HAM yang sudah djadikan nilai bersama, seperti dalam Konstitusi. 

Dalam berbagai aturan hukum, disebutkan Negara berkewajiban untuk melakukan A 
atau B, baik secara internasional, maupun secara nasional. 

HUKUM INTERNASIONAL

HUKUM NASIONAL
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Box Contoh Kewajiban Hukum Negara atas HAM

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Menimbang, bahwa Negara-negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam 
penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-

kebebasan yang asasi, dalam kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Kovenan Internasional Sipil dan Politik
Berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa Negara-negara wajib untuk

memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak asasi dan kebebasan manusia.

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945  Pasal 28I ayat (4)
Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung 

jawab negara, terutama pemerintah

Undang - Undang Nomor 39 tahun 1999  tentang Hak Asasi Manusia Pasal 8
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama 

menjadi tanggung jawab Pemerintah.
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Perhormatan/Respect
artinya negara tidak boleh mengganggu setiap orang menikmati 
hak asasi-nya. Misalnya kewenangan seseorang dalam bernafas 
tidak boleh dilarang atau diganggu karena negara mengijinkan 
adanya pabrik dekat pemukiman warga.

Perlindungan/protect
artinya negara harus aktif melakukan tindakan jika ada siapapun 
yang melakukan tindakan yang mengakibatkan hak orang lain 
terganggu. Negara harus mencegah, dan memulihkan hak yang 
terlanggar.

Pemenuhan/fulfill
artinya negara harus melakukan pengakuan atas hak asasi manusia 
setiap orang. Dimulai dengan membuat aturan hukum atas hak 
asasi manusia tersebut, memastikan bahwa setiap hak tersebut 
dipenuhi alias diwujudkan, disediakan anggarannya, disediakan 
petugas yang bertanggung jawab mewujudkan atau melayani hak 
asasi tersebut.

Apa saja sih tugas negara untuk 
menghormati HAM?
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Role Playing Group – Diskusi Terfokus
Pelajari kasus ‘Derita Pengemudi Online’ lalu peserta dibagi menjadi perwakilan/
kelompok:

1. Perwakilan Perusahaan X
2. Pemerintah (dari pihak Kementrian Transportasi Darat, dan Kepolisian),
3. Perwakilan Paguyuban Pengemudi Online,
4. Organisasi kamu, sebut saja, Yayasan Transport Berkeadilan
5. Jurnalis

Dari masing – masing kelompok, diminta untuk membaca kasus dibawah serta
mengidentifikasi apa saja yang menjadi tanggung jawab masing – masing 
peran yang dimainkannya. Setelah selesai melakukan identifikasi, lalu kemudian 
pengajar meminta masing – masing kelompok mempresentasikan pembelaan 
dan tuntutannya. Kecuali jurnalis, ia mencoba untuk merangkum proses diskusi 
tersebut sebagai tulisan dengan bingkai hak asasi manusia.
Setelah itu dilanjut dengan sesi tanya jawab untuk pendalaman kasus dan diskusi
diantara kelompok.
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Derita Pengemudi Online

Sebuah perusahaan X yang bergerak di bidang penyedia teknologi transportasi
online, didemo oleh perwakilan pengemudi ojek sebagai mitra usahanya – sekaligus
menjadi tulang punggung bisnis perusahaan X – karena dianggap mengelabui para
pengemudi dengan sistem pembagian hasil yang dianggap memberatkan 
pengemudi. Karena status kemitraan tersebut, perusaahan X membela diri bahwa
mitra/pengemudi sudah setuju dengan kontrak yang diberikan ketika mendaftar.

Bapak Badu (bukan nama sebenarnya), salah satu pengemudi online mengaku
bahwa penghasilannya sebagai mitra pada awalnya membawa untung. “Tapi
kedepannya pak, setelah jumlah driver banyak, omset meningkat, tetapi 
penghargaan terhadap kerja kami sebagai mitra tidak pernah ada.” tandasnya. 
Biaya yang keluar untuk operasional kendaraan (servis berkala), pembelian masker 
untuk penumpang inilah yang kemudian menjadi beban besar bagi para pengemudi. 
“Saya sih tidak apa – apa kalau mau menahan tarif, cuma tolong kita mitra juga 
dikasih keringanan dengan bantuan operasional. Jangankan servis, kadang kita 
bensin juga suka nombok. Ga cukup mas kalau bergantung dari pendapatan biasa 
aja.”, lanjut anggota dari Paguyuban Pengemudi Online ini.

Tantangan terhadap pengemudi online ini tidak berhenti di sini saja. Serangkaian
ancaman terhadap mereka yang datang dari ojek konvensional – karena tidak ada
regulasi yang mengesahkan motor sebagai transportasi publik – terus terjadi.
Ketimbang turun segera memberikan bantuan perlindungan, pemerintah lebih 
memilih untuk diam dan tidak memberikan banyak komentar. Belum lagi upaya 
sweeping terhadap pengemudi online terus marak dan kepolisian seringkali 
terlambat untuk melakukan pencegahan. Tak sedikit aksi tersebut berakhir bentrok.

Koalisi LSM untuk Transport Berkeadilan, lewat juru bicaranya Ibu Hani menyatakan
bahwa ada yang keliru dalam bisnis kemitraan yang dijalankan perusahaan X. “Jika
memang berbasis mitra, seharusnya pengemudi juga diajak merumuskan tarif 
dong. -Ini dengan sewenang – wenang mereka bilang kalau tak setuju boleh aja 
keluar. Saya terkejut, karena klaim sebagai kemajuan teknologi, justru dipakai untuk 
menindas manusia.”



Setelah selesai sesi diskusi dan presentasi 
tulisan jurnalis, pendidik mengajak seluruh 
siswa untuk melakukan refleksi bagaimana 
negara seharusnya melaksanakan 
tanggung jawabnya dalam mencegah 
potensi konflik dan pelanggaran terhadap 
pada pengemudi serta bertindak tegas 
terhadap tindak kekerasan yang dialami 
pengemudi. 
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Pertama, pelanggaran HAM

Menurut UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, pelanggaran HAM disebutkan ..... 
Artinya, sebuah tindakan disebutkan pelanggaran HAM jika ada dua unsurnya,

1. Ada hak yang dilanggar
2. Tidak ada upaya negara untuk memperbaiki hak tersebut.

Contoh Peristiwa yang bisa disebut sebagai Pelanggaran HAM 
Si X dipukul oleh Y. X melapor Polisi. Polisi menerima laporannya tapi tidak 
menindak lanjuti laporan tersebut, sehingga Y tidak diganjar hukuman karena 
telah melakukan kekerasan, dan si korban juga harus berobat sendiri, dan mungkin 
ketakutan karena si Y masih berkeliaran. Dalam kasus ini, si Polisi melakukan 
pelanggaran HAM karena membiarkan seseorang tidak mendapatkan hak asasinya 
dalam penegakan hukum. 

Kita sudah pelajari hak asasi manusia, terutama hak-nya. 
Kemudian, apakah bisa terjadi Pelanggaran terhadap hak 
tersebut? Bisa. 
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Kedua, pelanggaran HAM berat.

Pelanggaran HAM berat adalah tindakan yang dilakukan dengan mengerahkan 
semua kekuatan negara hingga terjadinya pelanggaran HAM tersebut. Biasanya 
pelanggaran HAM yang berat ini terjadi karena ada

1. Perintah dari penguasa. Harus diingat menjadi penguasa kan seharusnya 
melindungi bukan membuat ketakutan atau kehancuran atau serangan ke warga.

2. Persetujuan dari pimpinan atau atasan para pelaku untuk dilakukannya 
pelanggaran HAM.

3. Penyediaan fasilitas atau alat untuk melakukan pelanggaran
4. Waktu, lokasi Peristiwanya atau jumlah korbannya lebih dari satu, atau meluas
5. Peristiwa yang terjadi sangat kejam, seperti genosida dan kejahatan terhadap 

kemanusiaan, pemerkosaan massal, perbudakan, apalagi jika terjadi dalam 
situasi perang.

6. Melanggar hak-hak yang sangat mendasar sekali, seperti hak untuk hidup
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Pasal 8 (Genosida)

Pasal 9  (Kejahatan terhadap Kemanusiaan)

setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau 
memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, 
kelompok agama, dengan cara: membunuh anggota kelompok;

mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota 
kelompok;

menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan 
secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;

memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam 
kelompok;
memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau 
sistematik 

yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap 
penduduk sipil, berupa:

a. Pembunuhan;
b. Pemusnahan;
c. Perbudakan;
d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-

wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
f. Penyiksaan;
g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, 

pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual 
lain yang setara;

h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari 
persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau 
alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut 
hukum internasional;

i. Penghilangan orang secara paksa; atau
j. Kejahatan apartheid (diskriminasi  ras dan warna kulit)

Box UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 
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PENANGANAN 
PELANGGARAN HAM 
DAN HAK KORBAN
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Setiap Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM berat harus ditangani, karena jika 
dibiarkan akan berpotensi terulang kembali pelanggaran HAM tersebut, bahkan 
bisa semakin buruk peristiwanya, dan kita semua menjadi toleran atau terbiasa 
dengan kekerasan. 

Jika Anda setuju dibiarkan maka Anda akan masuk sebagai orang yang disebut 
sebagai bystander—orang-orang yang setuju dengan kekerasan, dan bukan tidak 
mungkin suatu saat Anda akan menjadi korbannya. Apakah itu yang Anda mau? 

Jika Anda setuju harus ada penanganan atas situasi pelanggaran HAM (berat), 
berikut adalah prinsip-prinsipnya, 

Bahwa penanganan pelanggaran HAM adalah hak setiap orang yang menjadi 
korban. Siapa korban pelanggaran HAM? Berikut dalam box dijelaskan, 

Apakah Anda setuju ditangani atau dibiarkan?

Nama Aturan Definisi

UUD 1945
(amandemen II), 

UU Perlindungan 
Saksi dan Korban 
Nomor 31 tahun 
2014 (revisi)

Basic Principles and 
Guidelines on the 
Right to a Remedy 
and Reparation 
for Victims of 
Gross Violations of 
International Human 
Rights Law and 
Serious Violations 
of International 
Humanitarian Law

Pasal 28D Ayat 1
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 
dihadapan hukum

Pasal 1 (penjelasan)
orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 
kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana..

Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan 
darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis 
menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai 
hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan 
Saksi dan/atau Korban.

Korban adalah perorangan atau komunitas yang menderita 
kerugian termasuk fisik dan mental, kehilangan hak atas 
ekonomi serta pengurangan hak untuk menikmati hak 
fundamental mereka akibat sebuah tindakan atau pembiaran 
yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi 
berat terhadap ketentuan yang diatur dalam hukum hak 
asasi manusia internasional maupun kejahatan terhadap 
kemanusiaan. 

Bergantung pada ketentuan hukum nasional, definisi korban 
juga termasuk anggota keluarganya atau orang yang tinggal 
bersamanya dan turut menderita dalam memberikan bantuan 
kepada korban pelanggaran hhak asasi manusia.

Siapa yang dimaksud dengan Korban Pelanggaran 
HAM dan Hak apa saja yang dimiliki oleh korban?

54BAB 6
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Tanggung jawab negara dalam penanganan pelanggaran HAM adalah, 

1. Pertama, mengungkap fakta atau kebenaran atas sebuah peristiwa
2. Kedua, Memastikan adanya pengadilan terhadap pelakunya
3. Ketiga, memastikan agar hak korban dikembalikan ke kondisi seperti awal, namun 

ada korban yang meninggal, cacat atau hilang.

Cuma itu aja?

Kompensasi

Restitusi 

Rehabilitasi 
(psikososial dan 
psikologis) 

Ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak 
mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi 
tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.

Ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya 
oleh pelaku atau pihak ketiga

rehabilitasi psikososial” adalah semua bentuk pelayanan 
dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk 
membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi 
fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu 
menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar,

“rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh 
psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah 
kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan 
Korban

Selain itu, negara juga wajib untuk memperbaiki aturan hukum, sistem atau 
orang-orang yang mengakibatkan pelanggaran HAM supaya memastikan 
peristiwa pelanggaran HAM tidak terulang lagi di masa yang akan datang. 

Coba ingat-ingat dan lihat, bahwa sering dalam setiap peristiwa bukan sekedar 
kesalahan pelaku, tapi juga ada faktor lain, misalnya aturan hukum yang lemah, 
kualitas orang atau sistem (alat kerja) yang tidak memadai sehingga setiap orang 
dalam keadaan terancam menjadi korban. Untuk itu perbaikan harus dilakukan 
supaya kelemahan tersebut tidak terulang kembali. 

Diberbagai tempat bahkan dibuatkan pusat dokumentasi atau tempat mengingat 
atas sebuah peristiwa, agar masyarakat tidak mengulangi lagi.

Apakah Sobat pernah ke museum yang 
memuat peristiwa-peristiwa pelanggaran 

HAM? 
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PEMBELA HAK ASASI 
MANUSIA
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Coba deh ingat - ingat: Pernahkah sobat menolong orang untuk mendapatkan hak-
nya? Atau menghentikan terjadinya pelanggaran - pelanggaran yang bisa merugikan 
orang lain?

Jangan - jangan kita didalam hati dan tindakan memang sudah menjadi seorang 
pembela HAM

Mereka bisa dokter, jurnalis, hakim, pengacara, driver ojek-online, pedagang 
asongan bahkan murid SMU sekalipun? 

Pembela HAM adalah orang yang - secara pribadi atau kelompok - bertindak 
untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dengan tujuan untuk 
perbaikan dan peningkatan martabat manusia.

Pembela HAM bisa membantu melindungi dan mempromosikan kesetaraan hak 
perempuan, hak anak, masyarakat adat, para pengungsi dan kelompok minoritas 
yang tersebar di wilayah  - wilayah kesatuan negara. 
Human Rights Declaration 1998, United Nations

60BAB 7
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Nama    : Munir, SH
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 8 Desember 1965
Pendidikan Terakhir  : S1, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

(Direktur LBH Semarang, Koordinator Kontras, Direktur Imparsial)

Penasehat Hukum para korban dan keluarga Korban Penghilangan Orang 
secara paksa 1997- 1998; tragedi Tanjung Priok 1984, kasusSemanggi I (1998) 
dan Semanggi II (1999),
pelanggaran berat HAM di Aceh, Papua. Munir juga aktif dibeberapa kegiatan 
advokasi dalam bidang perburuhan, pertanahan, Lingkungan, Gender dan 
sejumlah kasus pelanggaran hak sipil dan politik.

Beliau meninggal dunia karena diracun arsenik saat berpergian menuju Belanda 
untuk menempuh studi dalam penerbangan 
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Berikut adalah sejumlah nama dan profil 
pembela HAM :

Munir Said Thalib
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Aktivis untuk hak pekerja yang diculik dan dihilangkan nyawanya pada 8 Mei 1993. 
Beliau adalah aktivis yang cukup kritis untuk menuntut kesejahteraan pekerja pabrik 
dengan mendorong kawan - kawannya untuk menggelar demonstrasi damai untuk 
menuntut hak - haknya kepada perusahaan yang memperkerjakan Marsinah dan 
kawan - kawannya.

Marsinah
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Ibu dari Benardinus Realino Norma Irawan (Wawan) mahasiswa Universitas Atma 
Jaya yang tewas saat Tragedi Semanggi I. Hingga kini ibu Sumarsih masih terus 
menanyakan penyelesaian kasus penembakan Wawan dan berpartisipasi dalam 
Aksi Kamisan - aksi damai tiap sore di silang Monas Jakarta - untuk memberikan 
ruang bagi para korban pelanggaran hak asasi untuk menyuarakan aspirasinya. 

Maria Catarina Sumarsih
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PEMBELA HAK ASASI 
MANUSIA
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Sobat sudah mengetahui konsep HAM, 
apa yang harus dilakukan jika terjadi 
pelanggaran HAM dan peran yang kamu 
bisa lakukan untuk perbaikan. Sekarang 
saatnya Sobat menguji kemampuan 
identifikasi; dalam contoh situasi di 
bawah ini, bisakah sobat menuliskan apa 
saja jenis pelanggaran HAM yang terjadi 
dan hak - hak apa yang secara spesifik 
dilanggar dalam peristiwa tersebut.
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Liputan6.com, Jakarta - Kasus bullying yang melibatkan siswi SMP di kawasan Thamrin 
City, Tanah Abang, Jakarta Pusat, tengah ditangani aparat kepolisian. Polisi mengaku 
sudah mendapatkan laporan atas kasus bullying yang sempat viral di media sosial 
tersebut.

“Iya sudah ada laporan,” ujar Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang Kompol 
Mustakim saat dihubungi, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Da memastikan, tengah menindaklanjuti laporan tersebut. Sejumlah saksi telah 
diperiksa terkait kasus bullying itu.

“Udah, pokoknya sekarang lagi penyelidikan,” ucap dia.

Sebelumnya, aksi bullying yang dilakukan sejumlah siswi SMP viral di media sosial. 
Dalam video berdurasi sekitar 1 menit itu, terlihat seorang siswi remaja yang 
mengenakan seragam putih-putih dijambak dua pelajar seusianya.

Dengan disaksikan sekelompok remaja, seorang perempuan yang mengenakan seragam 
biru putih menghampiri korban. Setelah sampai pada hitungan ketiga, perempuan 
remaja itu tiba-tiba menjambak rambut korban yang berdiri di hadapannya dengan 
sangat keras.

Korban pun terjatuh. Bukannya melepas jambakan, pelaku justru makin beringas. Dia 
menjambak rambut korban hingga kepalanya terombang-ambing ke segala arah. Tak 
berhenti di situ, siswa lainnya ikut menjambak hingga kepala korban nyaris terbentur 
tembok.

Korban yang dikelilingi teman-teman pelaku hanya bisa pasrah. Mirisnya, terdapat 
adegan korban bersalaman dan mencium tangan pelaku yang justru diabadikan siswa 
lainnya yang berada di lokasi dengan menggunakan kamera ponsel.

Tak hanya itu, korban juga dipaksa mencium kaki salah satu siswa yang sempat 
menjambaknya. Alih-alih melerai (bullying) ini, sejumlah siswa yang ada di lokasi justru 
menyoraki dan bertepuk tangan.
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Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “”Bu, Sekolah Mau Dibongkar Ya?” 
“, https://megapolitan.kompas.com/read/2018/10/19/14240161/bu-sekolah-mau-dibongkar-ya. 

Penulis : Rima Wahyuningrum
Editor  : Icha Rastika

Penggusuran bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Bina di Jalan Cengkeh Raya, Pinangsia, 
Tamansari, Jakarta Barat, Rabu (17/10/2018), meninggalkan kesedihan bagi guru sekolah tersebut. 

Heni Suhaeni, guru sekaligus salah satu pendiri PAUD Tunas Bina, menceritakan bahwa pada hari itu, tidak 
ada pemberitahuan PAUD akan digusur. Ia pun menyayangkan eksekusi itu dilakukan saat jam sekolah.

 “Anak-anak lagi dalam tahap belajar, mereka lihat ada backhoe ‘Bu, sekolah mau dibongkar ya bu?’. (Saya 
bilang) ‘Enggak, ini mau diperbaiki, mau diperbagus nanti kelas’. Sementara itu, anak-anak dialihkan ke 
mushala lokbin,” kata Heni mengenang saat itu, di kediamannya, Pinangsia, Jumat (19/10/2018). 

Ia bersama tiga guru lainnya langsung berbagi tugas untuk mengamankan berkas, peralatan sekolah, dan 
barang lainnya. Para murid pun diarahkan untuk berlindung sementara di mushala Lokbin Taman Kota 
Intan yang terletak tepat di sebelah sekolah. 

Dalam penertiban tersebut, Heni mendengar suara ibu-ibu wali murid yang meminta keringanan waktu 
hingga jam sekolah kelas siang selesai. Namun, permintaan tersebut tidak diindahkan. “Anak-anak yang 
diarahkan ke mushala lokbin refleks bawa-bawa kursi. Bukan kami yang minta mereka,” kata Heni. 

Setelah kejadian, pada hari yang sama, pihak PAUD Tunas Bina mendapat arahan dari Camat Tamansari 
Firman Ibrahim agar kegiatan belajar dipindahkan ke Masjid Al Ikhlas yang ada di kantor kecamatan untuk 
sementara.Kepindahan sementara tersebut sembari menanti bangunan sekolah yang baru. “Akhirnya, 
pak camat ambil keputusan pindah ke masjid kecamatan, angkut-angkut barang kami semua pakai mobil 
satpol PP,” kata Heni.

 Selanjutnya, kegiatan belajar PAUD Tunas Bina tetap berlangsung pada Kamis (18/10/2018). Mereka 
belajar di bagian belajang mushala dengan peralatan sekolah dan meja belajar yang sudah dirapikan 
oleh para guru.  “Ada yang langsung ke kecamatan, ada yang kumpul dulu di sekolah (kini sudah runtuh) 
karena disediakan mobil ke kecamatan,” kata dia. 

Adapun PAUD Tunas Bina ditertibkan karena dinilai berada di jalur hijau. Sekolah yang sudah berumur 11 
tahun tersebut terdampak penataan kawasan Kota Tua. Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, 
sekolah berada di ujung pengerjaan trotoar baru di Jalan Cengkeh Raya tersebut. 

Sebelum penertiban, proses pengerjaan trotoar terputus akibat pada jalur tersebut terdapat sekolah dan 
pos RW 07. Namun, setelah ditertibkan, bangun sudah tak berbentuk dan hanya bersisa puing-puing. 
Tumbukan beton dan tanaman pun masih menyisa di sana.
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Beragam kasus pelanggaran hak asasi manusia di tanah air belum juga rampung ditangani pemerintah. 
Minimnya kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdampak terbengkalainya 
penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. KomnasHAM belakangan mengalami berbagai kendala.

Ketua Komnas HAM Imaduddin Rahmat, mengatakan banyaknya kasus pelanggaran HAM berat yang 
‘menggantung’ akibatnya banyaknya hambatan yang dihadapi lembaganya. Hambatan tersebut akibat 
dari kelemahan dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Makanya Komnas HAM bakal 
mengusulkan sejumlah pandangan terkait dengan Revisi UU HAM.
 
Misalnya, kewenangan Komnas HAM hanyalah pada tingkat penyeledikan. Sedangkan penyidikan menjadi 
ranah institusi lembaga lain. Dalam berbagai kasus pelanggaran HAM berat misalnya, ketika KomnasHAM 
sudah mengumpulkan berkas beserta beragam barang bukti, namun dimentahkan oleh institusi lain. 
Adanya perbedaan pandangan dalam menyikapi kasus pelanggaran HAM berat berdampak terbengkalainya 
penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.
 
Dalam kasus Semanggi misalnya, hingga kini tidak ada penyelesaian. Padahal, Komnas HAM sudah 
melakukan penyelidikan, namun pihak Kejaksaan Agung kerap mengembalikan berkas dengan alasan belum 
lengkap. Begitu pula dengan kasus pelanggaran HAM berat lainnya.

Kemudin terkait dengan kedudukan KomnasHAM tidak disebut dalam konstitusi. Hal tersebut menyebabkan 
ketika terjadi sengketa kewenangan dengan lembaga negara lain misalnya, berdampak tak dapat 
diselesaikan melalui Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, dalam revisi UU HAM nantinya perlunya penguatan 
kewenangan Komnas HAM agar dapat segera menyelesaikan beragam kasus pelanggaran HAM berat.
 
Hambatan lainnya, terkait anggaran. Banyaknya laporan pengaduan kasus pelanggaran HAM mengharuskan 
Komnas HAM turun ke lapangan. Sayangnya dari ribuan laporan, kata Imaduddin, hanya 20 persen laporan 
masyarakat yang dapat ditindaklanjuti secara maksimal oleh lembaganya. “Ini karena problem anggaran,” 
ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III di Gedung DPR, Senin (18/4).
 
Wakil Ketua Komisi III Desmon Junaedi Mahesa mengakui Komnas HAM kerap berinisiatif dalam 
penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat. Sayangnya, pemerintah tak murni merespon 
sepenuhnya keinginan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Menurutnya, kemauan dalam 
menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran berat berada di tangan pemerintah.
 
“Dari dahulu kita tahu (Komnas HAM, -red) selalu sangat aktif. Tetapi kan persoalan pelanggaran HAM ini 
kewajiban pemerintah. Bagi kita Komisi III, inisiatif pemerintah itu dimana? Pemerintah bertanggungjawab 
persoalan HAM, agar tidak terulang,” ujarnya
 
Anggota Komisi III Sufi Dasco Ahmad mengaku prihatin dengan banyaknya rekomendasi Komnas HAM yang 
tidak ditindaklanjuti pemerintah. Padahal, KomnasHAM sudah bekerja sesuai kewenangannya melakukan 
penyelidikan. ‘Bola’ pun berada di tangan pemerintah. Lagi-lagi, rekomendasi pemerintah tak juga 
dijalankan. “Ini memprihatinkan,” imbuhnya.
 
Anggota Komisi III lainnya Masinton Pasaribu berpandangan penanganan kasus pelanggaran HAM berat 
seolah Komnas HAM melempar ‘bola’ ke pihak Kejagung. Sebaliknya, Kejagung bila dikonfirmasi melempar 
‘bola kembali ke Komnas HAM. “Ini seperti main ping pong, di sisi lain korban menuntut keadilan,” ujarnya.
 
Komnas HAM bersama Kejaksaan Agung mestinya duduk bersama menyatukan persepsi dalam 
penyelesaian kasus pelanggaran HAM secara hukum yang berlaku. Sebagai institusi negara, mestinya 
Komnas HAM dan Kejaksaan Agung tak saling lempat bola. “Saya bingung, apalagi teman-teman yang 
sedang mencari keadilan. Negara jangan memperlakukan korban dengan alasan ping pong,” pungkas politisi 
PDIP itu
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Peraih Nobel Perdamaian Malala Yousafzai untuk pertama kalinya kembali ke kota kelahirannya di 
Pakistan semenjak dia ditembak oleh kelompok Taliban, kata pejabat keamanan Pakistan. Malala, yang 
berusia 20 tahun, ditembak di kepalanya pada 2012 lalu oleh seorang pria bersenjata karena menyuarakan 
hak-hak anak perempuan untuk mengenyam pendidikan.

Lokasi rumah keluarganya berada di kota Swat, yang dulu merupakan basis kelompok militan, dan dia 
diserang saat berada di bis sekolah sekitar pukul 15.00 waktu setempat. Belum jelas apakah Malala akan 
mengunjungi Swat karena terkait masalah keamanan terhadap dirinya.

Helikopter, yang membawa Malala, mendarat tidak jauh dari rumah keluarganya di Mingora pada Sabtu, 
dalam pengamanan yang ekstra ketat. Pada Kamis lalu, telah diumumkan bahwa Malala telah kembali ke 
Pakistan untuk pertama kalinya sejak dia diserang.

Setiba di Islamabad, Malala menyampaikan pidato penuh emosional di kantor perdana menteri. 

“Selalu menjadi impian saya untuk kembali ke Pakistan, dalam perasaan damai dan tanpa rasa takut, dan 
saya leluasa berada di jalanan, bertemu orang-orang, berbicara dengan orang-orang.

“Dan saya pikir itulah rumah lama saya... Ini benar-benar terjadi, dan saya berterimakasih kepada kalian 
semua.”

Helikopter, yang membawa Malala, mendarat tidak jauh dari rumah keluarganya di Mingora pada Sabtu, 
dalam pengamanan yang ekstra ketat. Perjalanannya ke Pakistan diperkirakan berlangsung empat hari. 
Malala akan didampingi pengurus lembaga yang dipimpinnya, Malala Fund, selama kepergiannya di 
negara itu, demikian laporan media setempat.

Kenapa Malala diserang?
Pada usia 11 tahun, Malala mulai menulis catatan harian untuk BBC Urdu tentang bagaimana hidup di 
daerah Pakistan yang dikuasai Taliban. Catatan harian itu ditulis dengan menyembunyikan identitasnya. 
Sebagai seorang pejuang yang lantang dalam menyuarakan pendidikan bagi perempuan di tengah 
tekanan kaum militan di Pakistan, dia diincar Taliban.

Serangan itu mengakibatkan Malala menderita cedera yang mengancam jiwa. Sebagian tengkoraknya 
harus diangkat untuk menangani pembengkakan pada otaknya. Dan akhirnya dia menjadi sasaran 
serangan: dia ditembaki ketika menumpang bus sekolah saat usianya 15 tahun. Kisah Malala kemudian 
jadi perhatian dunia internasional.

Kelompok Taliban Pakistan saat itu mengatakan, mereka menembaknya karena Malala adalah seorang 
yang ‘pro barat’ dan ‘mempromosikan kebudayaan barat di kawasan Pashtun Pakistan.’ Serangan itu 
mengakibatkan Malala menderita cedera yang mengancam jiwa. Sebagian tengkoraknya harus diangkat 
untuk menangani pembengkakan pada otaknya.

Sesudah menjalani perawatan darurat di sebuah rumah sakit militer di Pakistan, ia diterbangkan ke Inggris 
untuk menjalani perawatan lebih lanjut dan pemulihan di Birmingham. Ia dan keluarganya lalu bermukim 
di kota itu.

Apa yang dilakukannya sejak saat itu?
Malala Yousafzai, sekarang berkuliah di Oxford University, ditembak dalam perjalanan ke sekolah pada 
usia 15 tahun. Sejak kesembuhannya, Malala terus menyuarakan hak-hak anak di seluruh dunia untuk 
memperoleh pendidikan.

KEEMPAT
Malala kembali ke kampung halamannya dalam 
kawalan ekstra ketat
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Dia mendirikan Malala Fund bersama ayahnya Ziauddin, dengan tujuan “bekerja demi dunia yang di 
dalamnya setiap anak perempuan bisa belajar dan memimpin tanpa rasa takut”.

Pada tahun 2014 ia menjadi orang termuda, dan orang Pakistan pertama, yang memenangkan Nobel 
Perdamaian. Malala, dan aktivis India, Kailash Satyarthi, secara bersama-sama dianugerahi penghargaan 
itu atas perjuangan mereka untuk hak-hak anak.

Malala terus berkampanye sambil menempuh studinya, dan tahun lalu mendapat tempat di Universitas 
Oxford.
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