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Halo teman-teman, 

Nama saya Mira dari Kelas 2000.

Bulan lalu Kelas 2000 mempelajari tema 

baru tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di 

kelas kami. Rencananya, Kelas 2000 akan
 

mengadakan kegiatan pertunjuk
kan 

menyambut hari HAM Sedunia yang jatuh 

tanggal 10 Desember ini. 



Mengapa kita perlu menjunjung tinggi HAM?  
Karena tanpa HAM maka kita tidak akan dapat  
menikmati kehidupan dan penghidupan di dunia ini sesuai 
dengan martabat kita sebagai manusia.  
Jadi HAM adalah kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh 
semua manusia untuk hidup sesuai dengan martabatnya 
sebagai manusia.  

Semua manusia sejak lahir, dari anak-anak sampai lanjut 
usia,  memiliki hak asasi manusia tanpa 
terkecuali, tidak dibedakan atas asal-usul, warna kulit, 
agama, ras, jenis kelamin dan 
perbedaan-perbedaan lain.   

Hak artinya sesuatu yang kita miliki,  kegiatan yang 
dapat kita lakukan atau tujuan kehidupan yang kita 
inginkan.  Hak-hak ini ada untuk melindungi kita dari 
mereka yang ingin menyakiti atau mengganggu 
kehidupan kita,  dan juga untuk membantu kita 
bermasyarakat dengan baik dan hidup dalam damai.





Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) pada tahun 1948 telah m
enetapkah 

Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal 

yang mencakup 30 HAM dasar yang diakui 

di seluruh dunia.  

Jadi sudah menjadi kewajiban negara dan 

juga kita semua sebagai warga negara 

yang baik untuk menjunjung tinggi 

penegakkan HAM di Indonesia.

Yuk, kita lihat apa saja
Hak Asasi kita...



#1 
Kita lahir sebagai manusia merdeka 

dan sejajar satu sama lain

Semua manusia di manapun kita berada, lahir sebagai 
individu yang merdeka, dan sejajar satu sama lain. 
 
Tak seorangpun bisa mendikte atau memberangus 
kemerdekaan kita atau memperlakukan kita secara 
tidak adil.



#2 
Bebas dari diskriminasi  

Karena kita lahir sebagai manusia yang sejajar satu 
sama lain, maka tak seorangpun berhak mendiskriminasi 

manusia lain berdasarkan usia, warna kulit, kebangsaan, 
etnisitas, agama, jenis kelamin, kepemilikan harta 

serta perbedaan-perbedaan lain. 
HAM dimiliki oleh semua manusia tanpa terkecuali



#3 
Hak Hidup

Kita semua, tanpa terkecuali, berhak 
untuk hidup, dan berhak atas keamanan 

atas jiwa dan keutuhan fisik kita. 
  

Tak seorangpun, negara dan pemerintah 
sekalipun, berhak mengambil nyawa kita 

atau mengganggu keamanan jiwa dan 
keutuhan fisik kita secara sewenang-

wenang dengan alasan apapun.  



#4 
Bebas dari Perbudakan 

Tak seorangpun atau kelompok manapun bisa 
memperbudak kita atau orang lain bagi kepentingannya.

 
Kita pun tidak berhak memperbudak orang lain dan 

memperlakukan mereka secara sewenang-wenang tanpa 
menghiraukan hak-hak mereka.



#5 
Bebas dari penyiksaan, perlakuan, 

dan hukuman keji yang melanggar 

perikemanusiaan

Tak seorangpun atau 
kelompok manapun, 
termasuk negara atau 
pemerintah, yang dapat 
menyakiti kita atau 
melakukan penyiksaan 
terhadap kita, atau 
memberikan hukuman 
yang keji yang tidak 
manusiawi



#6
Hak untuk diakui di depan hukum  

Dimanapun kita b
erada, kita 

berhak mendapat peng
akuan dan 

perlakuan ad
il di muka hukum



#7 
Hak untuk mendapat perlakuan 

yang setara dalam hukum

Hukum harus  berlaku sama bagi 
semua individu dan memperlakukan 
semua individu secara adil. 



#8 
Hak asasi kita dilindungi hukum 

Kita berhak mengajukan pembelaan 
di depan hukum, mendapat 
perlindungan hukum serta 

memperoleh kompensasi bila hak 
asasi kita dilanggar.   



#9 
Bebas dari penangkapan dan 

penahanan di luar hukum 

Tak seorangpun atau kelompok manapun, 
termasuk negara, yang berhak menangkap 
dan menahan kita tanpa melalui proses 
peradilan yang sah dan adil. 



#10 
Hak untuk memperoleh pengadilan 

yang adil

Bila kita dibawa ke pengadilan, maka proses 
dan keputusan pengadilan harus adil, terbuka, 

bebas dari tekanan dan pengaruh pihak 
manapun, termasuk negara. 



#11 
Bebas dari penangkapan dan 

penahanan di luar hukum 

Praduga tak bersalah sampai terbukti 
bersalah secara hukum.



#12 
Hak atas batas-batas pribadi  

Tak seorangpun berhak merusak atau 
mengganggu nama baik kita, atau 

merusak batas-batas pribadi kita 
seperti rumah, keluarga, kehidupan 

pribadi kita. 



#13 
Bebas bergerak atau berpindah 

Kita berhak untuk melakukan perjalanan, 
berpindah atau pergi ke tujuan manapun yang 
kita inginkan tanpa batasan atau larangan dari 
siapapun.  



#14
Hak memperoleh  suaka di negara lain 

Kita berhak untuk mendapatkan suaka 
di negara lain untuk memperoleh 
tempat tinggal dan penghidupan 
yang aman.



#15 
Hak atas kebangsaan

Kita semua berhak atas kebangsaan 
atau menjadi warga negara dari 
suatu negara yang kita kehendaki.



#16 
Hak untuk menikah dan 

membentuk keluarga

Setiap manusia dewasa, laki-laki mapun 
perempuan tanpa terkecuali, berhak untuk 

menikah dan membentuk keluarga.  



#17 
Hak memiliki harta benda

Kita semua berhak untuk memiliki harta benda 
dan tak seorangpun atau kelompok manapun 
termasuk negara berhak mengambil harta 
benda kita secara sewenang-wenang



#18
Hak beragama

Kita semua berhak memilih 
kepercayaan dan agama serta 

mempraktekkan  dan beribadat sesuai 
kepercayaan dan agama yang kita pilih 

secara damai, bebas dari gangguan, 
serangan dan tekanan, dari pihak-pihak 

lain. 



#19 
Hak menyatakan pendapat

Kita semua berhak mempunyai 
pemikiran sendiri, menentukan, dan 
menyatakan pendapat kita tanpa 
gangguan, serangan dan tekanan dari 
pihak lain. 



#20 
Hak berkumpul, membentuk dan 

menjadi anggota organisasi

Kita berhak untuk bertemu dan berkumpul dengan 
teman-teman kita secara damai tanpa ketakutan akan 

intimidasi atau serangan dari pihak lain.  Kita juga 
berhak membentuk Perkumpulan, organisasi, asosiasi 

secara bebas dan mandiri tanpa tekanan dan gangguan 
dari pihak lain.  Sebaliknya, tak seorangpun bisa 

memaksa kita untuk ikut dalam Perkumpulan atau 
organisasi manapun bila kita tidak menghendaki. 



#21
Hak atas partisipasi dalam 

pemerintahan 

Semua individu dewasa berhak 
berpartisipasi dalam proses 
pengambilan keputusan publik dan 
pemerintahan di semua tingkatan dan 
berhak memilih pemimpin-pemimpinnya. 



#22
Hak atas perlindungan sosial 

Kita semua berhak atas perumahan yang 
layak dan terjangkau, pengobatan dan layanan 

kesehatan, layanan pendidikan, pengasuhan 
anak serta kecukupan biaya untuk hidup serta 

bantuan kesehatan dan pension bila kita 
mencapai usia lanjut. 



#23
Hak atas pekerjaan yang layak 

Setiap manusia dewasa berhak atas 
pekerjaan yang layak bagi penghidupan 
dan martabat manusia, memperoleh 
upah yang adil, dan menjadi anggota 
serikat buruh. 



#24
Hak atas istirahat dan liburan 

Kita berhak atas waktu 
istirahat berupa cuti dan liburan 

dari pekerjaan kita.



#25
Hak atas penghidupan yang layak 

Kita semua berhak atas penghidupan yang 
layak bagi manusia, termasuk perlindungan 
dan layanan khusus bagi ibu dan anak, lansia,  
pengangguran serta penyandang cacat. 



#26
Hak atas pendidikan 

Kita semua berhak memperoleh pendidikan 
dan pengajaran melalui cara manapun yang  
dipilih oleh orangtua kita. Pendidikan harus 

berkualitas dan terjangkau bagi semua. 



#27
Hak untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan budaya

Kita semua 
berhak untuk 
berpartisipasi 
dan memelihara 
kebudayaan 
yang kita pilih,  
melakukan 
kegiatan seni dan 
sastra sesuai 
dengan pilihan kita. 



#28
Hak atas sistem  sosial politik 

nasional dan internasional yang baik

Kita semua berhak untuk hidup dalam 
suatu sistem sosial politik nasional maupun 
internasional yang baik yang menjamin hak-

hak kita terpenuhi. Kitapun wajib memelihara 
sistem atau tatanan sosial politik yang baik 
di lingkungan kita agar hak-hak kita dan hak 

orang lain tetap terjaga.



#29
Kewajiban kita pada orang lain 

Kita mempunyai kewajiban 
terhadap orang lain dan wajib 
menjaga agar hak-hak asasi 
mereka terjaga. 



#30
Tak seorangpun dapat 

melanggar hak-hak 
asasi kita

Tidak seorangpun, kelompok 
manapun, termasuk negara 

dan pemerintahan yang 
dapat mencabut atau 

melanggar hak-hak asasi 
manusia kita.



Nah teman-teman, apakah sekarang sudah 
memperoleh gambaran yang lebih jelas 
mengenai HAM ?  

Dapatkah teman-teman menunjukkan 
pasal-pasal dalam UUD 1945 yang 
mengacu pada pasal-pasal HAM dalam 
Deklarasi HAM Universal tadi ? 



Pilihlah salah satu HAM dalam Deklarasi 
HAM Universal untuk dibahas dalam kelompok.   

Diskusikan :

1. Situasi atau pengalaman atau hal yang pernah 
kalian baca atau dengar mengenai pelanggaran 

HAM tersebut

2. Apa yang dilakukan untuk mengatasi 
pelanggaran tersebut? Oleh siapa ?  Apa yang 

kamu lakukan ? 

3. Menurut kamu hal-hal apa yang harus dilakukan 
untuk mencegah pelanggaran HAM tersebut 

terulang kembali ? 

4. Sebagai siswa, apa yang dapat kamu lakukan 
untuk menegakkan perlindungan HAM di lingkungan 

keluarga, komunitas dan sekolah ? 

Buatlah sebuah rencana yang rinci dan bagilah 
tugas di antara anggota kelompokmu. 



SERI pendidikan HAM 
OMAH MUNIR

Cetakan  Pertama
Desember  2014

PENYUSUN
Tim Omah Munir


