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234 hakman 

Dalem upaya pem b erdeyan masyarakat dan pemerlrlah perh dicari 
model sosialisesi undanpurdang Hak Asasi Manusia, make tJuen 
penelit fan hi adalah m enginwrJt arisasi hkum as nsl manusie khususnya 
yang berkeitan dengan materi hak ssasi manwrrr sebagai dasar bag1 
pe nelaian selanjutnya . Kemudian dilanjutkan dengan analisa asas-asas 
hukum yang terdapat dalam hukun h k  asasi ma-~sia di Indonesia, yang 
sesuai atau tidaknya dengan Dasar Mgara Pancnsila sebagai grundnorm. 
)-lei hi mengingat hukun hak asasi manusia disamping bersifat urkersal 
juga bersifat mengakd nilal-nllel Sudaya lokel yeng hidup dalam 
masyankat. Kemudian dlanjllt ken d~ngan  tarel pllnkronisasi hcl<um hak 
asasi menusla bemarfaat Lntuk metmetah! hubm yang shkron dengan 
tidak sinkron baik delam asasnyr, care pcrnberl&@mya maupun 
materinya. Secara teorilik penelitian ini bermanfnat bagi pengembangan 
ilmu pengetahmn klususnya kajan Wun hak a s ~ s i  rnarrusia di Indonesia, 
yang akan menghasilkan produk berwa konsep nlsteri hukum HAM, yaitu 
model sosialisasi hukun hak asasi manusia Sagi m asyarakat dan 
pemerirdah (melpui: materi, bent& pendldlkan, dan metoda panyajlan). 
Sehingge diperoleh model sosielsasi h a m  asesi manusla y a w  kbih 
efektW bag1 masyarekd den pemeridah. Mtuk rnancapei tujuan tenebut 
digunakn metode yuidis normatl. D ~ f a  dialeh dtngan metode normatif- 
kualitatif. 
Berdasarkan hasil invedarisasi bahwa hukum hak asasi manusia yang 
disusun menunrt sistematka teori strfenbau, terdapat 3 macam jejang 
hukum HAM yaitu yaitu (1) norma d a s ~ r  meliputi L'IJD 1945 dan Ketetapan 
MPR No.XVII/MPR Rlf1998, (2) norma unun yeflu mdangundeng dan 
peraturan pelaksanan lehnya, den (3) norme individral yalu ketenluan yang 
dibuat deerah lnluk pemajmn dan penegakan hak esasl manusta. 

Asas-asas hukum yang terdape dalam pemturan htkun hak asasi 
manua dapat dklasifikasi sebagai berkrl; Asas hkum umun konstituti, 
yaitu dasar Negara Pancasila, Asas hrkum m u m  regubtive, yaitu 
konstitusi (UUD 1945), Asas hukum khusus konstidif yaitu: asas kesatuan 
hukum , asas perlidungan hokm, asws kesejaht e raan, esas ket ertiban,, 
asas kecerdasan, asas k t  merdekean, asas ~erdamaian, dan asas 
keadilan., Asas hkm khwus reg~rlrsthre yaltu: asas 
ke bersamankekeluargan, asas ases pe byanan, d t n  asas pendldlkan. 



Taraf sinlaonhasi wr tka l  peraturan permdangmdangan tenga 
hokum HAM terdapat beberapa peraturan yang secara hirarcHs tidek 
slkron etau seresi, yaltu : Keppres No. 50 tahun 1993 dengan beberapa 
peratumn pendukmg tentang pendaman Komnss HAM melallri Sekneg 
serta keanggotaan yang kurang tsrblka yam bertentangan dengan 
Ketetapan MPR MXVll/MPR/1998 den UU No.:!', tahm 1999. Keputusan 
yang dibuat Komnas bertentang dengan aturan UU no.39 tahm 1999 
tertang jabatan Sekjen dijabat oleh bukan PNS, seharusnya merrurut 
urdang-urdang herus dari PNS. Seafangkan taref sinkrorisasi horizontal 
terhadap peraturan permdang-mdamgn HPIM kecendrmgan sarasi karena 
mempunyai kedudlkan sejajar, kecuaf; : Sist em Perwakilan dalarn lem baga 
Komnas HAM di daerah berdasarkan W No.39 tahun 1999 bsrtentangan 
dengan UJ No.22 tahm 1999 tentang otonomi dserah, perldungan saksi 
dan korban belum terjamin dalam W No.8 tahrn 7 981 jo PP No. 23 tahm 
1983, pada ha1 dalam UI No. 39 tahun 1999 mnnyatakan sebagai syarat 
pokok dalam pemajuan dan penegakan HAM. 

Pada tahap sela j d n y a  mengmakan metode yuidis empiris 
sebagel landasan udtk mengetehui sikap/parllaku masyarakat den 
pemerinlah terhadap hukum hak asas! manusia. Lakasi penelltian dimabil2 
kabupaten den 2 kota dad 15 kebupatenntota (partlmbengen deereh y e w  
paling banyak pelanggaran WM). DPta dlolah dsngan metode kualitif den 
kuantitat if. 
Sikaplperilaku rnasyarakat terhadap ket entuan hukum hak as asi manusia 
dilihat dari tingkat pemahaman kkun HAM kecenderungan mereke 
memahami, tetapi belum secara utu9 sesuai yeng dekehendaki lhdang- 
Undang No.39 tahln 1999. 
Slkap/perileku pemerlntah terhadap ketentuan hulym hak asasl manusla 
d l l lM dad thgket pemeheman ham Mh/ kecendermgan eparet 
pemeridaK' juga memahami, tetapi belun socara LJtuh sesuai yang 
dekehendaki UndangLJndang No.39 tahun 1999, sehingga merimbulkan 
salah persepsi. 
DilRat dari tingkat pelanggaran yang terjedi di daerah, dari 15 
KabwatenKota, yang paing tinggi tingkat pelanggarannya adalah : 
Kabupaten Pasaman, Kabupaten !9 Kota, Kota BukMirggt, den Kota 
Padang, dengan beduk pelanggaran berada 10 janis yang tercarnturn dalam 
UI No.39 tahun 1999, yaitu: hak uduk hid*, bertteluarga den meladutkan 
ketururmn, mengembangan dhi, memperoleh keadilan, kebebsan pribadi, 
rasa aman, kesejatteraan, tvutserte dalam pwnerintahn, perlindungan 
wanita, dan perlindungan anak. 

Penilaian masyarakat dan pemeridah temadap keberadaan hirkum 
HC\M kecenderungan mengatakan membartu dobm menegakan hak dan 
kewajiban dalam ketidupan berrntasyarakat bebangsa dan bernegara, 
tetapi pihak pemerintah juga memberiken ca f~ tan  bahwa keberadaan 
hokum I-IAM tebh membertken kesadaran halc masyarakat den dapat 
mengganggu dalam kelancaran tugas oemerintah. 



FaMor penyebab pelanggaran HAM di daerah antsra lain karem faktor : 
pskologls, sosbbgls, kondlsl ekonomi, dan kondisi budaya. Sedangken 
wlllan atternat if yang ditawarkan ant ara lain: pcnyelasaian t et ap jahr 
hukum dan di luar pengadiian untuk rnandapet kredilan dan kedamaian 
antara korban den pelaku. 
Uslllan yang dmawarkan masyarakat dan pemerirtah tertmdap revisi h&un 
HAM adalah memasukan unsur hukum adat dan apama dabm pemajuan 
dan penegakan hak asasi manusia. 

ModeL sosialisasi (meteri, beH& pendidikan dan metode peryajian) 
disesuaikan d engan karat eristk responden, yait u tlng kat pendidikan. jenis 
pekerjaan yang domhan yang terjaCr pada mnsngmasing kelompok 
(masyarakat den pemerirdah) 
Langkah-langkeh yeng ditempln sebelumnya dlJadkan model soslalsasl 
HAM, artara Lam langkah yang dilakukan: (1)Me'~lui pendekatan yuridis 
normatiF diperoleh: irwerlarisasi hukm HAM yaw herlaku bagi masyarakat 
dan pemerirtah, asas-asas h u h ,  dan tarar rrkronisasi vertikal dan 
horbortal dari hukum hak asasi marusia, (2) Mehlu pendekatan yuidis 
emplris dlihat ke lepangan tenlam s1kapJperiaku mmesyaraket den 
pemerinlah temadap Mun HAM, dao (3) Kernucflan dlrunwkan model 
sosiallsasi, dengan mempertlmbengmn antara Isin: (a). Karakteristik 
responden (masyarakat den pemarlPeh) sepertf nendldlkan, pekerjaan, 
jenis pehrrggaran yang t erjadi pads masingmasing kelompok, faldor 
peryebab pelanggaran, dan (b) Dewan dasar ?u dirunuskan penekan 
materi, bert lk pendidikan, dan metode, peny~ljian yeng digunakan. 

(Faklilas Ilmu-lhu Soslsl Unhrenles Nsgeri Padang, Konstrak Nornor. 
006RITIBPPK-SDMAVl2002; 9 Aprfl2002) 
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In the expedient to enhance the human and nation expertise need to 
find the socialization model of law for human right particularly, about the 
human right problem scope as based on the next research. It will be doing 
with analysis of law principles were in the legislation regulation of human 
right in Indonesia as suitable as the regulative aeneral law principle 
(Pancasila) as grand norm. It is review to the low for human right, both 
universal and admirable of local culture norm in thc society and then will 
be going on to reach the synchronization of law for human right. It 
beneficial to notice about the law that have been involved into 
synchro~uzation or not in its principles. It consideration under the 
establishment or material, particularly about the 1 sw for human right in 
Indonesia. It will be resulted any product as real concept of the human 
right legislation. For this instance, socialization model of law for human 
right to society and nation (including material, rducation model and 
interpretation method) so that can be obtained a more effective 
socialization model of law for the human right to society and nation. 

To reach the goal mentioned so will be used a juridical nonnative 
method. These data is manufacturing by normative-qualitative method. 

Based on constitution of inventorying triat the human right 
legislation has been compiled as good as systematic theory Stufenbau, 
here there are three model of the law stratum in human right. What 
Lwlong in stratum of human right are (1) Principles norm consist of 
regulative general law principles (constituent 1945) and legislation 
regulation by people representative parliament (Majelis Permusyawaratan 
Rakya t, MPR) No. XVII/MPR RI/1998, (2) general norm is a constituent 
and regulation in other perform and (3) individual norm is a regulation 
under the local constituent to progress and to stard up the human right 
constituent. 

The law principles were in the legislation regulation of human right 
can be classified is following: The general law principles, based on 
constitution of the nation of Pancasil. As an example, regulative general 
law principle that is constituent 1945, the constitutive specially law 
principles is a unity of law principle, protection of jaw principle, welfare 
principles, safety principles, power brain principlcs, freedom principles, 



peace principles, and wisdom principles, the regulative special law 
principles as well as the phase of synchronization iq regulation of law and 
human right constituent. There are any constituent in hierarchy averse 
with synchronization or inharmonic such as presidential letter No. 50 in 
1993 by any supportable constituent of source the national commission for 
the human right by national secretary and its members is lack of open and 
contradict with MFR decision No. XVIC/MPR/1998 and constituent No 39 
in 1999. In the Commission decision due, it is clearly conflict with 
regulation legislation No. 39 in 1999 of minister secretary who held out of 
the civil servant. It must be suitable with constituent of civil servant 
indeed. Either that is of horizontal synchroniza5on on the legislation 
regulation for human right with tendency of %armonic because the 
horizontal law. except representative system in national commission 
parliament of human right for local based on conskituent No. 39 in 1999 
averse with constituent No 22 in 1999 of local autonomy, protection for the 
victim and saksi not warrant in constituent No. 8 in 1981 Jo government 
regulation (PP No 27 in 1982, and in obviously fcr constituent No 39 in 
1999 have revealed as an essential requirement in progress and stand up 
of the human right. 

For the next step by using the empirically juridical method as a 
current concept to notice about attitude of society and nation on the law 
for human right. The research site held in two covnties. It consist of two 
city of 15-county or town available (consideration of local that have any 
incident of human right). The data will be manufactured by qualitative 
and quantitative method. 

The Attitude of society on the legislation regulation of human right 
if seen as well as the phase of understanding of human right constituent 
with tendency for them to understand of it, but it is not completely yet as 
good as with our hope to constituent No 39 in 1999. 

The attitude or behavior of the government on legislation 
regulation for human right that visible From law as well as the phase of 
understanding for human right constituent on tendency of official would 
be understand too, but incompletely with our hop? on constituent No 39 
in 1999. So emerging misunderstanding. 

The investigation of disobedience due in local of 15 county or city 
that have the highest disobedience are in Pasaman county, 50 Kota county, 
Bukittingi and Padang city. They have any kind of ten disobedience 
enlisted on constituent No 39 in 1999, included, riqht to live, spouse and 
live with family, progress our mind, get wisciom service, get free 
individual right, safety, prosperity, and accompanied by participating on 
government program such as protection for women and children's rights. 

View of society and government on the existence of law to human 
right on tendency to bring about will help to support the obligation and 



right implementation in society live. It held both rationality and country, 
but in the government side also giving any recommendation that the 
existence of human right have been given manifestation on willingly for 
society rights and can disturb in government daily activities. 

The major factor is caused with accordancc the noncompliance of 
human right are psvchology, sociology, economic, and existence of 
traditional culture. Either the alternative idea is available given for 
instance due the solution is remind with the legislation regulation line and 
out of court to achieve a peace and wisdom between the victim and 
suspect. The alternative idea have been given to tlie society and national 
for revise the human right constituent and enter any entity of traditional 
law and religion in making progress and supportable to stand up the 
human right legislation. 

The socialization model (tangible, eclucation model and 
interpreting method is adjusted with characteristic by respondent 
similarly education term, dominant job category t4at have been founded 
to each group. 

The policy will be doing have been made CIS socialization model 
earlier. It is following of (1). By approaching of normative juridical from 
inventorying of human right due in society and n~tion. For example law 
principles either that is of vertical or horizontal as well as the phase 
synchronization of human right (2) by approaching of empirically juridical 
with visible to directly location about the attitude of people and national 
on the human right (a) and then would be fonnlilated the socialization 
model by any consideration, profession, disobeclience motive in each 
group, causing factor of disobedience and (b) by i~pproaching and make 
epilogue of material explanation including education model and utilize 
interpreting method. 
(Faculty of Social Science in Padang state univer~ity. Contract Number. 
OOG/LIT/BPPK-SDM/TV 2002; on April, 9,2002) 
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1. PENDAHULUAN 

Sosiallsasi hak asasi manusia dalam rangka pemajuan dan 

peneg akannya telah dinyatakan dalarn berbagai ins trumen hukum 

intemasional maupun regional sejak tahun 1945, ka!ika piagam PBB 

meminta adanya kerjasama dalam "memajukan dan mendorong 

penghormatan terhadap hak asasl manusia dan ke bebosan dasar @asal l  

ayat 3 Piagarn PBB). Rujukan piagarn PBB tentang "mernajukan dan 

mendorong" menciptakan kewajiban negam untuk mendldlk dan rnengajar 

tentang HAM. Kemudian negam mengumumumkan behwa setlap orang 

dan setiap badan dalam masyarakat berkewajiban mengajarkan den 

mernberikan pendidikan HAM yang disesuaikan dengan perkern bang an 

masyarakatnya. Bagi negara Republik Indonesia ha1 senads dlamanatkan 

melalul Dasar Falsafah negara Pancasila don Konstitusinya seperH terlhat 

dalam pembukaan dan pasal yang terkaR dengan Hek Asasi Manusia 

dalam UUD 1945 tentang penegakan dan perlindungan nllai-nilai 

kern anusiaan dan tuntutan rn asyarakat internasio nal untuk 

memperhatikan nilai-nilai universal hak asasi manusia bagi semua negara. 

Kemudian berbagai jawaban atas keseriusan RI te rhada~ HAM, Indonesia 

telah meratiflkasi 6 konvensi HAM PBB, tahun 1993 keluar Keppres 

Nomor 5011 993 tentang pembentukan lembaga Independen untuk 

perlindungan, penegakan , dan pemajuan HAM yaitr~ Kornnas HAM, 

setenrsnya Keppres 129 tahun 1998 untuk dlakub:an program aksi 

so slallsasi HAM bagi s emus komp onen masyarakat, selanjutnya 

Ketetapan MPR-RI No. XVil tahun 1998 yang menugaskan kepada 

Lem baga Tertinggi Negara dan seluruh aparatur pemeriitah untuk 

menghormatl, menugaskan dan menyebarluaskan pem ehaman mengenal 

hak asasl manusia kepada seluruh masyarakat. Tugas tersebut tensbut 

diberikan oleh MPR-RI kepada Preslden dan kepadn seluruh apardur 

negara dan sekaligus meratiflkasl berbagekl instrumen tentang HAM dari 

PBB. Dalarn ketetapan tersebut jugs dijelasksn, bahwa dalam 



pelaksanaan dapat melalui gerakan kcmasyarakatan guna menjamln 

kelestarian tegaknya HAM, sebagai faMor utama pendukung tegaknya 

demokratisasl dl Indonesia. Semua bentuk hstruman undang-undang 

tersebut termasuk piagam dan deklarasi PBB jelas memberikan garis 

kearah terwujudnya HAM yang berlaku untuk semua manusla, kemudlan 

jawaban keseriusan Indonesia terhadap pemajuan dan penegakan HAM 

adalah dengan mengeluarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusla dan UU No 2 6  tahun 2000 tentang pengad1la.r HAM. 

Melihat perkembangan serta situasi yang terjsdi di lndonesia dan 

ke bijakan pemerintah RI dengan dunla Intemaslona', dlmana lndonesia 

sabh satu negara yang tehh menetapkan penetujuan tentang penegakan 

HAM melalui UU No. 39 tahun 1999, yang morupakan legitimasi 

pelaksanaan HAM yang hams ditegakan sebagal landasan pem bangunan 

di berbagai bidang demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara serta 

kepentingan dunla intemasional yang terkait dsngan kapentingan bengsa 

Indonesia. UU No. 39 tahun 1999 adalah bagian darikeputusan PBB yang 

telah dhtifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia sendii, 

bak  dari segl akonoml soslal budaya maupun dad sngl hak-hak sip11 dan 

pottik, yang pada dasarnya mencakup kepentingan pem bangunan dalam 

art1 s eluas-luas nya. 

Apabila dimhat dari perkembangan dan pertumbuhan HAM seperti 

diutarakan diatas, dapat ditarik kesirnpulan sementan bahwa keberadaan 

Komnas HAM lndonesia secara nasbnal dan keberadaan Kebmbagaan 

HAM yang mandiri didaerah, seperti Lembaga HAM, dan Komnas HAM 

lndonesia Perwakilan Proplnsl Sumatera Bamt serta behagal LSM dl  

bidang kajian HAM, yang bekerjasama dengan PK-HAM Universitas 

Negeri Padang (UNP) bertujuan: (a) membantu pengembangan kondisi 

yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan dasar negara 

Pancasila, @) rneningkatkan perlindungan HAM guna rnendukung 

terwujudnya tujuan pem bangunan naslonal, yaitu pengem bangan manusla 

seutuhnya sebagai syarat utama dengan melalupemerintah yang 



demokratis. Sedangkan sasaran ke j a  Komnas HAM Indonesia Pe~vakilan 

Propinsi Sumatera Barat adalah : (1) menyebarluaskan segala nstrumen 

tentang HAM dalam rangka menegakkan supremasi hukum, (2) mengkaji 

berbagai instrumen tentang HAM dengan tujuan meherikan saran-saran 

mengenai kemungkinan aksesi atau ratifikasi HAM tenabut, (3) memantau 

dan menyelidiki pelaksanaan pelanggaran HAM serta memberikan 

pendapat dan pertimbangan/saran kepada pernerintah, mengenai 

pelaksanaan HAM baik dibidang politik, hukum, ekanomi, dan sosial 

budaya, dan (4) mengadakan kejasama b a k  ditinfrkat lokal, nasional 

maupun ditingkat lnternaslonal dalam rangaka mewujudkan dan 

mellndungi HAM dalam wilayah kerjanya. 

Pada saat ini pembangunan satu sama lair saling berkaitan. 

Semua bldang pembangunan yang dhncang yang mellputi 

pembangunan infrastruktur, fasiiitas pelayanan urnum, pendidikan, 

kesehaten, lndustri dan seterusnya. Seiiap pembangunan yang dirancang 

itu tidak tedepas dari hak asasi manusia yang kemungkinan mempunyai 

dampak pelanggamn, kekerasan, penyalahgunaan, perkosaan hak 

terhadap satu sama lain dan merugikan pada plhek lain, seda akan 

meninbulkan konflik-konflik. 

Pembangunan pada hakekatnya ad alah pernbangunan, manusia 

seutuhnya, ha1 tersebut mengedepankan salng keterkaitan antara 

kebebasan dan persarnaan disatu sisi dengan pelaksansan pem b angunan 

dislsi lain, namun dalam peljalanannya dapat dilihnf dan dlrasakan 

bersarna jurang yang memisahkan antara praktek pembangunan dengan 

kerangka normatifnya, atau terjadi kesenjangan entara tujuan yang 

dirumus kan dengan sasaran mengoperasionalkan tcrcapainya tuplan 

tersebut. Apabgi ditarnbah dengan kenyataan, bahwa selama ini gerak 

pembanguan terlalu tergantung pada birokrasi pemerintah, dengan tidak 

adanya parlisipasi yang bermakna dari masyarakat baik pada tingkal 

perencanaan, pelaksanaan proses pem bangunan, maupun 

pengawasannya. Apabia ke adaan tersebut bedanjut dlpastikan bahwa 



konflk antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat 

dengan pemerintah tidak dapat dihindarkan. Jelasnya bahwa hasil 

pambangunan yang dllaksanakan dengan care tersebut akan siesia dan 

meninbulkan kerugian yang fatal bagi generasi mendatang. Untuk i u  

pa m bangunan seyokyanya mengindahkan aspek HAM sepertl yeng 

tertuang dalam UU Nomor 39  tahun 1999. 

Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan penelitian dengan 

pendekatan yuridk nomati f  untuk melhat dasar berpilak formal dengan 

pamahaman pada inventarisasi, asas-asas hukum d m  taraf sinkmnisasi 

yang termuat dalam berbagal produk hukum dan kabljakan yang telah 

dihesllkan. den pendeketan empiris. Ysltu rnllhat bagalmana hukum 

bertemu dengan aspek kehidupan dan budaya masyarakat setta 

pernerhtah. Atau digunakan untuk mengetahui tentang sikap dan peritaku 

masyarakat dan pernerintah terhadap hukum pernajusn dan penegakan 

HAM (UU No.39M999). Selanjutnya sebagal pmftluk penellian hi 

menentukan bentuk-bentuk sosialisasi dan metode penyajian yang sesuai 

dengan khalayak sasaran masyarakat atau pemerintah. 



II. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN TAHUN PERTAMA 

1.TuJuan Penelltlan Tahap Pertama 

1 .l .lnventarisasi hukum hak asasi manusia yang rnengatur m asyarakat 

dan pemerintah 

1.2.Penemuan asas- asas hukum petaksanaan hak asasi manusia 

1.3.Mengetahui laraf sinkmnisasi vertikal dan horizontal hukum hak asasi 

m anusia 

1 -4-Mengetahui sikapiperilaku rnasyarakat dan pernesintah terhadap 

ke tentuan hukum Hak Asasi Manusia 

2. M anfaat Penelltlan Tahap Pertama 

2.1 .Hasil inventarisasi hukum as asi m anusia khususrrya yang berkaitan 

dengan mated hak asasi manusia merupakan sebagai dasar bagi 

penelitian selanjutnya baik tahap pertama maupun t ~ h a p  selanjutnya. 

Pada tahap kedua hasil hasil invsntsdsasi ini se bagnl landasan untuk 

rnengetahui dipatuhi atau ditaati atau sebaliknya diengkarinya oleh 

masyarakat damn pemerintah hukum hak asasi manusia. 

2.2.Dengan penemuan asas-asas hukum asasi manusia berdasarkan 

hasil inventarisasi sebagai langkah utarna, dan dilanjutkan dengan 

anallsa asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum hak asasi 

manusia di Indonesia, yang sesuai atau tidaknya dengan Dasar 

Negara Pancasila sebagai grundnorrn. Hal hi menping at hukum hak 

asasi manusia disamphg benifat universal juga benifat mengakui 

nilai-nilai bud aya b kal yang hidup dalarn rn asyarakat. 

2.3.Hasil penelitian tettadap taraf sinkronisasi hukum hok asasi manusia 

bermanfaat untuk mengetahui hukum yang sinkron dengan tidak 

sinkron baik dalarn asasnya, car8 pembentukannya maupun 

materinya. Hasil penelitian yang begini sebagai acuan bagi peneliti 

setanjutnya. Sehingga didapat model rnateri hak asasi manusia. 

2.4.Secara teorltik peneliiian ini bermanfaat bagi pengembangan Imu 

pengetahuan khususnya kajian hukum hak asasi manusia d i  



Indonesia, yang akan menghaslkan produk beruoa konsep materi 

hukum HAM, yaitu model sosialisasi hukum hak aqasi manusia bagi 

masyarakat (meliputi: materi, bentuk pendklknn, den metoda 

penyajbn). Sehingga diperoleh model sosialis~si hukum asasi 

rnanusia yang lebih efektif bagi masyarakat. 



3. Kerangka Plklr Penelltlan Tahap Pertama dan Tahun Kedua 

NILAI-NIWI HAM 

DUIIAM 

RATIFIRASI KONVENAN HAMNU N0.39fl999 & 
PERATURAN PERUNDANG-UXDAMGAN TERKAIT 
mnRh/CITT ACT VTTRmTC NnRM A TTC;) ( T d l r r n  PPrfarnn) 

INVENTARIS AS I PENEMUAN ASAS- SINECRONISASI 
HUKUM HAM ASAS HUK'LM 

/ 

1 
v 

F 0 R r n S I Y L T R I I ) I S  EME'WS 

SIKAPIPEFULAKU MASYARAKAT & 
PEMERINTAH TERHADAP HlTY.IJM 
HAM 7 
MODEL SOSIALTSASI HAM BAG1 
MASYARAKAT DAN PEMERINT.IH 
(I.ahrm Pertarm) 

v 
UJI COBA MODEL S OSIALISASI 
HAM BAG1 

1 
MASYARAKAT DAN PEMERINTAH 
(Tahun Kedna) 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian Tahap I dan 11 

1 
- - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - -  

------------ 



Ill. TINJAUAN P USTAKA 

A. Soslallsasl Hukum 

Hukum atau suatu kebgakan dimaksudkan r~nfuk membentuk 

pe rllaku masyarakat demi tercapainya suatu suasana dan kondisis 

tertentu, dalam ha1 in1 hukum dlihat sebagai somna perekayasa 

masyarakat (a tool of social engeneering). Masalah dampak hukum yang 

positif sebenarnya menyangkut hukum yang efektif, maka terjadilah 

dampak hukum yang positif (Soe kanlo,1986). 

Sebagai suatu kaedah, meka hukum dapat herisikan suruhan, 

larengan den ateu kebolehan. Suruhen den larangan adalah hukum yang 

bersrat in peratif, sementara kebolehan bersifat ajektif. Kaedah hukum 

lmperatif secara apriori tidak meng Rat, sehingga harus dHaat1, sementara 

yang bersifat ajektif secara apriori tidak mengikfltDalam konteks 

soslallsasl dan pelaUhan hukum yang menbdl sas aran edelah bagaimana 

caranya agar hukum mempunyai dampak terhadap perilaku manusia. 

Artinya dalam ha1 pokok kajan utama adalah bagaimana undang-undang 

HAM dapet dlpatuhi dan dfikuti oleh masyarakat dan apsrat pemerintah. 

Demi tercapainya tujuan tersebut diperlukan pemenuhan beberapa kondisi 

yang merupakan penyaratan agar hukum mempunyai dampak yang 

positif. Penelahaan ha1 ini di Indonesia sejauh ini kurang mendapat 

perhatian, sehingga penerapan perahran perundangundangan senng 

meneian blaya sosial (social cost) yang bcsar b aik secara langsung 

maupun tidak yang mengakbatkan kewibawaan hukum. 

Kondlsi yang dimaksud ad alah hukum harus dikomunikasikan. 

Komunikasi disini diartikan sebagai proses penyampaian dan penerimaan 

lambang-lam bang yang me ngandung arti tertentu. Komunikasi hukum 

lebihlebih terluju pada skap atau perilaku yang belwujud pada tindakan 

nyata. Karena itu ia mengandung komponen kognitif, afekff dan konatif. 

Kognitif mengandung persepsi terhadap keadaan se kitarnya yang 

tercakup pengetahuan, afektif berhubungan dengan penilaian positif dan 



negatif setla konalif berkaitan dengan kecenrungan untuk bertindak atau 

tidak bertindak terhadap sesuatu (Soekanto, 1986). 

Bangsa lndonesia lahir dari upaya rnernperjualrgkan hak asasi 

rnanusia yang paling rnendasar yakni hak untuk rnedeka. Kornitrnen 

Indonesia dalam pernajuan dan perlindungan HAM diseluruh lndonesia 

benumber dad PancasBa, khususnya sila kedua yakni Ksrnanusiaan yang 

adil dan Beradab serta konstitusi, yalu pasal-pasal y ~ n g  terkait datarn 

dafam UUD 1945 (pasal26 s/d pasal34). Sebagai bagien dad komitmen 

Pernerintah lndonesia untuk mernajukan HAM, pemermtah telah 

rneratifikasi 5 konvensi HAM intemasional, karena rn asalah HAM 

dianggap sebagai masalah yang terpentlng dslam negare demokrasi atau 

negara yang ingin rnencapai dernokrasi. Konsekuensi dari raffikasi 

instrumen-instrum en internasional HAM adabh perlunya upaya lndonesia 

untuk secara terns rnenerus mernperbaiki kondisi hak asasi rnanusia 

secara proporsional (Komnas HAM, 1999). 

Pe rjuangan penegakan hak asasi rnanusia di lndonesia terharnbat 

oleh sistern pernerintahan yang otoriter. Peringatan 50 tahun Deklarasi 

Umurn Hak Asasi Manusia @UHARA) tahun 1998 merupekan momentum 

yang penting dalarn upaya pernajuan HAM di Indonesia. Berbagai 

kalangan rnasyarakat rnelakukan beragarn kegiatan di  banyak kota di  

Indonesia, yang kesernuanya rnenunjukan secara n y a t ~  rneningkatnya 

kepedulian di rnasyarakat luas berbagai rn asalah HAM. S uasana ini lebih 

terbuka dengan rnundurnya Jenderal purnawirawan) Soeharto sebagai 

presiden 21 Mei 1998. Kelornpok-ke brnpok rnasyarakaf yang selarna ini 

rnenjadi korban pemerintah yang represif dan otoriter untuk 

mendengarkan suara rnereka, rnenuntut hak-hsk rnereka. 

Untuk rnelaksanakan standar den prinsip HAM da l~rn  bentuk y8ng 

lebih efeMif dapat diternpuh berbagai strategi seperti rencana aksi 

nasional (1998-2003). Hal tersebut rnerupakan kesepartatan konferensi 

dunia tentang HAM: (VDPA. Bagian 11. Re komendasi 1) menjelaskan 

agar rnasing-masing negara rnernpertirnbangkan disusunnya sebuah 



rencana aksi nasianal dengan menentukan IangkaMang kah yang akan 

digunakan negara fiu untuk memperbaiki pemajuan dan pertindungan 

HAM . Rekomendasi Ini direspon Indonesia dalam bentuk irnbauan 

kepada LSM dan Perguruan Tinggi untuk mempehatikan dan ikut 

mensosialisasikan hak asasi manusia kepada masyarakat (Hasballah, 

2000). Dalam rangka pemajuan dan perllndungan HAM berdirinya Pusat 

Kajian Hak Asasi Manusia (PK-HAM) di berbagai pergunlan tinggi sebagai 

iembaga ilmiah yang ikut memikirkan dan memecehkan berbagal 

persoalan HAM d i  wilayahnya. Di samping &I UU Nomor 39 tahun 1999 

memlnta kepada daerah pmpinsi mendHkan Penvakil~n Komnas HAM. 

Sumatera Barat telah bergerak melalui Lembaga HAM (dlresmkan 21 

Agustus 1999) atas persetujuan Gubemur Sumatera Barat tanggal 9 

Febtuari 1999 den Keputusan Komnas HAM RI denlpan surat Nomor 

3662fSESNlln 999 tertanggal 2 Juli 1999. Sekarang ada upaya 

melahirkan desenhllsasi pernaban dan pentgakan dengan mengusukan 

dalam bentuk Perda Komda HAM Sumatera Barat. Pada tanggal 6 

Agustus 2002 meblui Surat Keputusen Komnas HAM Nomor: 

0651Komnas HAMN11/2002 lahlr Pembentuken Perwakikn Komnas HAM 

Propinsi Sumatera Barat jo SK No.066Komnas HAMNlllR002 tentang 

Pengangkatan Anggota Perwakilan Komnas HAM Prsphsi Sumatera 

Barat. Lembaga HAM telah berhasil menyebsaikan 1 1 kasus dari 187 

kasus pelanggaran HAM. Untuk itu, perlu dicari mode! yang tepd  atau 

mangkus dalam mensosialisaskan HAM bagi masyarakat, sehingga hak- 

hak rnasyarakat dapat dipufihkan kembali. 

8. Konsepsl  dan Sejarah Hak Asasl M anusla 

Konsepsl  Hak AsasI Manusla 

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh 

dan dibawahnya be rs am aan dengan kehadirannya di d dam m asyarakat. 

Secara umum diyakini bahwa beberapa hak l u  ciimlikinya tanpa 

perbedaan atas dasar bangsa, ras, agarna, atau jenis kelamin. Dan oleh 



karena itu berslfat asasi den universal. Dasar dari semue hak asasi ialah 

bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk bekernbang sesuai 

dengan bakat dan citacitanya (Meriam Budlardjo 1992). Bila dilihat dari 

kehadiran m anusia adalah sejak dalam kandungan ibunye, manusia sudah 

dapat dikatakan se bagai subje k hukum (pendukung hak dan kewajiban), 

se hingg a te b h  rnemiliki hak-hak kemanuslaan yang hanrs daind ungi oleh 

ibunya dan hukurn (bentuknya seperti pertakuan alau perlindungan 

khusus bagi ibu hamil). Menuurt David Lleweltyn dari The Foundation of  

Human Rights dalam ceramahnya d i  Fakultas Hukum Unand (2002) 

menjelaskan dalam llmu hukum terdapat 3 allran tertang hak, yaitu: (I) 

freedom, artlnya kebebasan, (2) right, artlnya hak yang tMak blsa 

dihilangkan karena tercantum dalam konstitusi, dan (3) entitlement, arthya 

hak yang ditugaskan kepada pemerintah untuk dilindungi. 

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Duham) dijelaskan 

bahwa s emua manusla dilahirkan merde ka dan mempunyai martabat dan 

hak-hak yang sama. Mereka dikarunia aka1 budi dan hati nurani dan 

hendaknya bergaul satu dengan yang lain dabrn semang~tpenaudaraan. 

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan, yang tercantum 

dahm deldarasi tanpa pembedaan dalam bentuk apanun, seperti ras, 

wama kulit, jenis kelamln, bahasa, agama, keyakinan politik atau 

keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hek milik, kelahlran 

atau statusnya. 

Sedangkan menurut UU No. 39 tahun 1999 ha t  asasi manusia 

adalah seperang kat hak yang melekat p ada hakekat d an keberadaan 

manusla sebagal makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 

anugeraMJya yang wajb dihorrnati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh 

negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi ke horrnatan serfa 

perlindungan harkat dan martabat manus b. Leb h rinci dalam undang- 

undang tersebut dijelaskan bahwa terdapat 1 0 jenis hak asasi rnanusia 

yaitu: 



I. Hak untuk hidup, yang meliputi: (a) hak untuk hidup clan meningkatkan 

taraf kehidupan, @) hak untuk hidup tentram, aman dan damai dan (c) 

ling kung an hidup yang layak. 

2. Hak berkeluarga dan melanjutkan ke tu~nan,  yaau: hak untuk 

membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah. 

3. Hak mengembangkan did, yaitu:((hak untuk pemenuhan kebutuhan 

dasar, @) hak pengembangan pniadi, (c) hak atas m~nfaat  Ipteks, dan 

(d) hak atas komunikasi dan inforrnasi. 

4. Hak rnemperoleh keadilan yaitu: (a)hak perlindung~n hukum, (b) hak 

atas keadilan dalam dalsm proses hukum, (c) hak a t ~ s  hukuman yang 

ad il. 

5. Hak kebebasan pribadi yaitu : (a) hak untuk bebas dmri perbudakan, @) 

hak atas keutuhan pribadi, (c) kebebasan merraluk agama dan 

keyakinan pollik, (d) kebebasan untuk berserikat den berkumpul, (e) 

kebebasan untuk menyampaikan pendapof, (f) status 

kewarganegaraan, dan @) kebebasan untuk bergerak. 

6. Hak atas rasa amen yalu: (a) hak untuk mencan suaka. @) 

perlindunngan dkl prlbadi. 

7. Hak atas kesejahteraan yaitu: (a) hak milik, 0) hak afas pekerjaan, (c) 

hak untuk bertempat tinggal secara layak, (d) jaminan sosial, (a) 

perlindungan bagi kelompok rentan. 

8. Hak turut serta dalam pemerintahan yaitu : (a) hak paih dabm pemilu, 

@) hak untuk berpendapat. 

9. Hak wanta yaitu : (a) hak pengembangan pribadi den persamaan 

dalam hukum ,(b) hak perllndungan reproduksl. 

10. Hak anak yaitu: (a) hak hidup anak, (b) status warlqa negara, (c) hak 

anak yang rentan, (d) hak pengembangan pribadi den pe~ndungan 

hukum , dan, (e) hak jam han sosial anak. 

Pelanggaran Hak Asasi M anusla 

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan 

seseorang atau ke bmpok orang termasuk aparat negara baik sengaja 



maupun tMak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum 

mengurangi, mengahalangi, rnembatasi dan atau rnencabut hak asasi 

manusia seseomng etau kelompok orang yang dijarnin oleh undang- 

undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawal'rkan tidak akan 

memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasafian 

mekanisme hukum yang beriaku p a s a l l  UU No. 39 tahun 1999). 

Pelanggramn HAM dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu 

pehnggaran yang disengaja dibakukan (violation by commission) dan 

membiarkan te jadinya pelanggaran (violation by .ommission). Dilihat dari 

sel pelakunya, pelanggaran HAM dbedaka menjadi pelanggaran HAM 

yang benlfat vertlkal den pelanggam HAM yeng benifat horizontal. 

Pelanggaran HAM yang banyak menarik perhatian adalah pelanggaran 

HAM berat. Kasuskasus pelanggaran HAM berat yaqg dilakukan oleh 

aparatur negara (polisi, miller) dan karenanya bersifai vertikal terjadi di 

Aceh, Jakarta, dan Papua. Sedangkan pelanggaran HAM berat yang 

bersifat horizontal tejadi d i  Kalirnantan Tengah, Meluku, Poso dan 

berbagai tempat lainnya (Balitbang Departemen Kehakiman dan HAM RI, 

2002). 

Dalam UU No. 26 Tahun 2000 dijelaskan 2 bentuk pelanggaran 

HAM yang berat (gross violation of human rights), mitu: (I) Kejahatan 

genisido, dan (2) Kejahatan terhadap kemanusiaan. Ke i~hatan genoside 

adalah perbuatan yang diakukan dengan maksud unhrk rnenghancurkan 

atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompo k bangsa, ras, 

kebmpok agama dengan care : (a) Membunuh anggota kelornpok, @) 

Mengakibatkan penderltaan plsik atau mental yang berat terhadap 

anggota-anggota kelompok, (c) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok 

yang akan rnengakibetken kernusnahan secara fisik Saik seluruh atau 

sebagbn, (d) Memaksakan thdakan-tindakan yang betujuan mencegah 

kelahiran didalarn kelompok, dan (e) Menitclak secara paksa anak-anak 

dan kelompok tertentu ke kebmpok yang lain. Sedongkan kejahatan 

terhad ap kemanusian adalah salah satu perbuatan yang dllakr~kan 



sebagai bagian dari serangan yang meluas dau sistimatik yang 

diketahuiryan bahwa serangan tersebut ditujuan secara langsung 

terhadap penduduk sipil. berupa: (a) Pem bunuhan, @) Pemusnahan. (c) 

Perbudakan, (d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, 

(e) Perampasan kemerde kaan atau perampasan kebe basan fls k lain 

se cara se wenang-wenang yang melang gar (as as-as as) kete ntuan poko k 

hukum internasional, (9 Penyiksaan, (g) Perkosa, Perbudakan seksual, 

pelacuran secara paksa, pemaksaan kahamllan, pemanduan atau 

sterilisasio secara paksa atau bentuk-bentuk keke rasan seksual lain yang 

setara penganiayaan terhadap suatu kelompok atau perkumpulan yang 

didasari persamaan paham portik, ras, kebangsaan, etnis, budaya , 
agama, jenis ketamm, atau alasan lain yang telah diakui secara universal 

sebagai ha1 yang dilarang menurut hukum intemasioan\, (i) Penghilangan 

orang secara paksa, dan (j) Kejahatan apartheid. 

Penanggulangan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan melalui 

mekanisme sebagai berikut : . 
1). Diserninasi (penye baran ) instrumen HAM untuk menumbuhkan 

kesadaran warga tentang HAMnya. 

2). P romosi (pemajuan) HAM melaui pelatihan, penyulihcln, dsb. 

3). Pemenuhan HAM mebui perbaikan peraturan dan kondisi yang 

kondusif membangun berbagai sarana sosial dan malakukan aksi-aksi 

kemanusiaan 

40. Proteksi metiindungan) HAM yaitu melalui penegatkan hukum dan 

advokasi (Keppres No. 129 Tahun 1998). 

Sejarah Hak Asasl M anusla 

Pejuangan pemajuan dan penegaken hak asasi manusia sudah 

terjadi sejak manusia ada dirnuka bumi, seperti bagalman harkat dan 

martabat manusia dijunjung dan dihormati yang deejuengkan semenjak 

Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ide ini berlsnjut terus sesuai 

dengan perkembangan pemikran manusia. Pada abad ke 17 den ke 18 



pem kiran hak asasi manusia muncul sebagai reaksi terhedap keabsolutan 

raja-raja dan kaum fiodal d i  jaman itu terhadap rakyat yang mereka 

perintah atau manusia yang mereka pekerjakan. Masyarakat manusia 

dijaman ini terdiri dari dua lapisan besar, lapisan atas, mayorlas, yang 

mempunyai kewajiban-kewajiban ( Paul S. Baut dan Benny Harman. 

1988). Lapisan bawah ini tidak mempunyai hak-hak. Merlska diperlakukan 

dengan sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa, diperlakukan 

sebagai budak. Sebagai reaksi tim but gagasan supaya lapisan dibawah 

diangkat derajatnya, tim bul ide persamaan, persaudaraan dan kebe basan 

seperti ditonjolkan Revolusl Perancis (akhi abad 18). Gagasan-gagasan 

hukum alam dalam pemajuan hak asasl manusia juga dilakukan oleh 

John Locke (1 632-1 704) den Jean Jacques Rouseau (1 722-1 778),yafu : 

The Rights to Llfa ,  dlmana Hak AsasiManusia dianggap sebagai hakyang 

dimilki oleh setiep manusia yang melekat atau inheren padanya karena 

dia adalah hak sipil dan politik dan hak sosial budaya, ekonomi. 

Perkembangan pemikiran hukum hak asasi manusia di Indonesia 

telah dimulai sejak awal pergerakan Indonesia sampai saat ini dalam 

bentuk ukuran hukum tertulis (konstitusl) baik pada UUD 1945, konstllusi 

RIS 1949, dan UUDS 1950. Semuanya memuat ketentu~n HAM dibidang 

sipil, politik, ekonomi, soslal dan budaya. Meskipun delam UUD 1945 

memuat ketentuan-ketentuan tentang HAM yang mencartup bidang sipil, 

politik, ekonomi, sosial dan budaya namun pengaturan itu dianggaop 

behim rinci.. Kemudian tknbul pertanyaan bentuk hukumnya Pagi r  

Manan, 200 1. lsmaii Suny (1 968) mengatakan kemungki~n terdapat tiga 

bentuk hukum yang dapat menampung rhcian HAM itu: (I) menjadikan 

bagian yang integral dari UUD 1945, yaRu dengan cara rnelakukan 

amandemen pada UUD 1945, sebagai yang dlernpuh dengan piagam 

Hak-hak warga Negare (the 8111 of Right). Yang r n e ~ p a k a n  amndemen I-X 

pada Konstitusi Amerka Serikat. Cara semacam ini akan menjamin tetap 

terpeliharanya UUD 1945 sebagai nas kah historis dimana dalam the body 

of the constitution tidak ada penrbahan-perubahan, tetapi hanya 



tam bahan-tam bahan. Pros edurnya menurut hukum konstitusi diatur dalam 

pasal 37. (2) menetapkan dalam ketetapan MPR. Keberatannya suatu 

ketetapan MPR pada umumnya tidak mengatur ancsman hukum bagi 

pelangg arnya dalam precise detail, tetapi hanya garis-garis besar haluan 

negara, sekedar "Adeclaration of General Principles', fanpa akibat hukum 

sama sekali, (3) me ngungkap kannya dalam suatu Undcng-Undang berlkut 

sanksi hukum an terhadap pelanggarnya (Manan, 2001 1. 

Dari ketiga bentuk diatas, tampaknya ketiganya dipergunakan 

oleh.pemerintah Indonesia dalam mengurakan rincian MAM. 

C. Perkembangan Pemlklran Hak Asasl Manusla 

Beberapa teori hak asasi manusia yang dapat menjadi acuan 

dalam menjehskan pemikiran pemajuan den pensgakan hak asasi 

manusia seperti diungkapakan Scot Davidson (1 994) : 

1. Teori Hukum Kodrati 

Mahzab modem hukum kodrati muncul abad pertengahan bersamaan 

dengan tulisan Santo Thomas Aquines. Formulasinva adalah hukum 

kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang sempuma yang dapat 

diketahui dari nalar manusia. Kemudian hukum kodrati ini disempumakan 

oleh Grotlus pade abed ke-17 dan melalui teori ini hakhak lndMdu yang 

subjektii dbkui. Pendukung teori termasuk John Locke ,yang rnenjelaskan 

bahwa semua i n d ~ d u  dikamniai oleh alam hak yang inheren alas 

ke hidupan, ke bebasan dan harta, semuanya adaiah milk mereka sendlri 

dan tidak dapat dicabut atau dipindahkan oleh negara. 

2. Pendekatan PositMsme 

Pandangan kelompok positivisme bahwa eksistensi dan isi hak hanya 

dapat diturunkan dari hukum negara. Pendukung teori i r l i  antara lain John 

Austin, yang mengatakan bahwa satwsatunya hukum y n g  sahh adalah 

perintah dari yang berdaulat, atau ke kuasaan politik yong berkuasa yang 

disertai dcngan saksi atau ganti rugi yang tcpat. Dikatakan bahwa negara 

memberikan kekebalan kepada individu darl sekalgus ketidak berdayaan 



yang sebanding pada negara sehingga negara tidak depat mengganggu 

ke kebalan itu. 

1. Teori Anti-Utilitarian 

Kritik terbesar tehedap teori utilitarianisme yang dilontarkan 

pendukung antiutilitarianis me mernprioritaska'l kesejahteran 

mayoritas. Kaum minoritas atau individu yang profes j a  tidak teewakili 

oleh mayoritas dalam suatu negara akan kurang dihkaukan, dan 

sebagai akibatnya mereka akan sangat dirugikan atau ke hilangan 

hak-haknya. Penganut teori ini adalah Gerald Dworkin, yang 

menjelaskan bahwa hak esasl manusls adalah kartu tnrf pollis yang 

dlmllki oleh indMdu-lndivklu yang dlgunekan jika karena suatu sebab, 

tujuan koleMif tidak memadai untuk membenarkan penolakan 

terhadap ape yang dimiliki atau dilakukan mereke sebagai individu, 

atau tiadak rnemadai untuk rnembenarkan terjadinvs perlakuan yang 

merugkan atau melukai mereka. Dengan kata lain, 9ak asasi manusia 

dapat berfungsi sama seperti kartu truf akan selalu bemilai lebih tinggi 

dari pada kartu tertinggi dalarn rangkaian kartu seri yang lain. Teori ini 

lngln mengatakan bahwa dalam situasl tertentu, kepentlngan individu 

haruslah dipriodaskan di atas kepentingan rnasyarakat sebagai satu 

kesatuan. 

4. Teori Realisme Hukurn 

Penganut teori hi antara lain Karl1 Lieweltyn d m  Roscoe Pound 

yang mengemukakan bahwa hak akan muncul sebagai produk akhir 

dari proses interaksi apa yang dilakukan pleh h~lkum, dan dengan 

demikian akan mencerminkan moral masyarakat yang berlaku pada 

segala waktu terientu pandangan mi disempumakan oleh Myres Mc 

Dougal yang m engem bangkan suatu pendekatan 'erhadap hak asasi 

manusia yang sarat nihi dan berorientasi pada kebijakkan 

berdasarkan naai luhur, perlindungan pada n artabat manusia. 

Selanjutnya para penganut teaori menjelaskan bahwa tuntutan 

pemenuhan hak asasi manusia itu berasal dari periukaran nilai-nilai 



internasional yang luas dasamya. NilaFnilai itu dimanifestasikan oleh 

tututan-tuntutan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial, 

seperti rasa hornat, kekuasaan, pencerahen, kesejahteraan, 

kesehatan, kelrampilan, kasih saying dan jujur. Nilei tersebut secara 

be namean mendukung dan disahkan oleh nilai luhur martabat 

manusla (Scot Davitson, 1994). 

Pengerlian hak asasi manusia jug8 diungkapakan oleh Donald P. 

Komm em and Gilberd D Lowecher (I 979) bahwer hak esasi manusia 

tidak hanya mem bahas hak-hak sipil dan politk, tnfapi juga termasuk 

soslal budaya dan ekonoml. Sejemh pemajuan HAM merupakan 

sejamh perjuangan menegakksn harkat dan rnartahplt menusla seperti 

yang diungkapkan (Shad Saleem Faruqui, Soetandyo Wigjosoebroto 

dab Dhamika (volume I, No.1, MeCOMober 1997), Medam Budiardjo 

(1 99 I), Paul S Baut dan Benny Harman K (1988). Konsep hukum adat 

yang m emual pengaturan hak asasl menusia dig uannakan buku 

"Minangkabau Se jarah Ringkas d an Adatnya * ole h M Rasyid Manggis 

(1971), dan buku " Dasar Fikafet Adat Minngknbau" oleh Nasmn 

(1 97 1). 

Untuk studi pendahuluan, dalam pandangan peneliti, belum pernah 

ada peneliti yang secara khusus menellti tentang model sosiAlkasi 

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 di daerah Sumatera Barat. Tetapi 

studi yang mendukung kearah yang rnendorong perlunya diadakan 

sosialisasi HAM seperti studl pendahuluan yang dlhkukan A h a  (2000) 

dalam peneliannya mengungkapkan telah te jadi petanggaran HAM 

dahm bentuk hak anak, yallu penyebab busung laoar dl kota Padang 

dise babkan kelalaian orang tua dalam mem enuhi ge i  anak. Beg Ru 

juga penelilian Suhelmi Karim Tamin (2000) tentang kekerasan 

perempuan menjelaskan bahwa kejahatan ynng tejadi pada 

perempuan bersumber dari pihak lain, karena perempuan riskan 

terhadap kekerasan. Hasil pen t  Etian Arrohman Hardiansyah (1 998) 

tentang perspeklif perjuangen penegakakan HAM di Indonesia (studi 



tentang kernandirian Kornnas HAM 1993-1 997). Selanjutnya hasil 

penelitian Endang Setia Arini (1 999) Tentang studi politik Orde Baru 

dan penegakkan Hak Asasi Manusia dl Indonesia periode 1993-1 998. 

Kernudian hasil studi Bagir Manan (200 1) tentang perkern bangan 

pemikiran dan pengaturan hak asasl manusia dl Indonesia. 

Disarnplng itu, hasil ternuan investigasi Lernbaga HAM Sumatera 

Barat (2000) rnengungkapkan bahawa berbagai kasuss pelanggaran 

HAM di Surnatera Barat antara lain : (1) merebartnya pelanggaran 

lingkungan dan pernanfaatan sumber daya alarn ole h sebagian orang 

yang telah merusak kepentingan orang banyak, (2). Maraknya 

pelanggaran HAM dalarn kasus tanah ulayat bak  yang ditirnbuikan 

oleh perorangan dalarn rnasyarakat yang dibantu oleh oknum-okkurn 

pemerintah untuk kepentingan satu kelompok, seoerti kasus Anarn 

Koto Pasaman Barat, yang telah memakan korbsn, penganiayaan 

terhadap anggota rnasyarakat atau anggota pernilik tanah ulayat 

tersebut, (3) dibidang politik, berkibarnya sengketa kekuasaan antara 

Walikota Payakurnbuh dengan DPRD TK II Payaklmbuh yang pada 

dasarnya kedua lernbaga tenebut adalah lembaga yang sangat vllal 

dalarn pernbangunan daerah narnun rnemberkan Ftrorna yang buruk 

bagi citra masyarakat Payakumbuh khususnya dan rnasyarakat 

Sumatera Barat pada urnurnnya, (4) belirn terlaksansnya secara wajar 

masalah kedudukan Walikota Padang Zu iyen Reis dinana yang 

benang kutan telah diputuskan secara hukum yang sah oleh 

keputusan Mahkarnah Agung RI terhadap Zuiyen Rais, dan belurn 

diputuskan atau dikabulkan permohonan Zulyen mengajukan 

pengunduran din selaku Walikota kepada Nlendagri rnelalui Gubernur 

Kepala Daerah Pmpinsi Surnatera Barat, (6) bangkitnya perhatian dan 

tirdakan 22 Partai Politik d i  Sumatera Barat tehadap kasus 

penrnbangan kedudukan anggota DPRQ Kabupaten Mentawai yang 

dianggap peiaksanaarVprosedur pengangkatan anggota DPRD 

kabupaten Mentawai bertentangan dengan UU No.9R000 dengan 



Keppres No. 11 0/2000 dan Kependagri No.9/2000, yang akibatnya 

menimbilkan kegelisahan bagi mayarakat mentawai sendiri, (7) 

vakumnya pelaksanaan satu Perguruen TRggi Swasta yang tebh 

ternama di Sumatera Barat, yaitu AKBP dan STIE KBP dibawah 

yayasan LPM, dimana difokuskan kepada perkara ketua Yayasan 

tersebut yaitu DR. H Bachtbr Buyung dengan Sabmtuddin Isa Cs yang 

menyatakan diinya mempunyai hak atas segala benda bergerak den 

tMak bergerak dalam wewenang yayesan yeng diketuai den dan 

dipimpin Bactiar Buyung. Dalam ha1 hi telah be rialan penangkapan 

dan penyllaan baik benrpa uang maupun berupa benda-benda 

kepentingan proses belajar den mengajar dalam lem bags pendidlksn 

tersebut yang dilaksanakan oleh Kapokesta Padang, dan (8) Cdak 

tuntasnya tind akan ap arat keam anan d sn ke te rtiban dalam m eneng ani 

berbagai kasus kekerasanf pembunuhan perampokan, pencurian 

terhadap kekayaan Sumatera sepertl hasiChasI1 hutan, den masih 

meruaknya bahaya laten narkoba dikalangan genemsi muda Sumatera 

Barat. 

Untuk ilu terdapat beberape pokok pikiran ynng dljabarkan UU 

No.39 tahun 1999 yang hams disosialisasikarl kepada semua 

komponen masyarakat dan aperat pemerintah, ydtu : (1) hak untuk 

hidup (2) hak berkeluarga dan melanjutkan ksturunan (3) hak 

mengembangkan d i i  (4) hak mernperoleh keadi l~n serf8 bimbingan 

perlindungan hukum, (5) hak atas kebebasan pribadi, (6) hak atas rasa 

aman, (7) perlirdungan terhadap pemusnahan & pembunuhan (8) hak 

terlepas dari depodasi atau pemhdahan paksa penduduk, (9) hak 

terhindar dari penyiksaan, (1 0) perlindungan terhrrdap penghitangan 

paksa, (1 1) penganiayaan terhadap suatu kelornpok yang dapat 

diidentnkasi atau kolektititas atas dasar poltik, rss, etnis, budaya, 

agarna, dan gender, (12) perlindungan terh~dap perkosaan, 

pehudakan seksual, pemaksaan prostitusi, peng hemilan paksa, atau 

suatu bentuk ke kerasan seksual lainnya, (I 3) ~erlindungan dari 



pebuatan yang tidak manusiawi secara sengaja yarg menyebabkan 

penderitaan orang lam atau luka terhadap badan stau mental, atau 

kesehatan pisik seseorang, (14) hak atas kesejahtaraan kehidupan, 

(15) hak untuk mendapatkan pendidikan dan kecerdasen, (16) hak 

turut serta dalam pemerintahan, (17) hak berorga~isasi politik dan 

organisasi sosial lainnye (1 8) hak rnenyarnpaikan pendapat baik 

perorangan maupurn kelornpokl organisasi, (19) ha\: untuk turut serta 

dalam pernbangunan, (20) hak wanita, (21) hak srak, dan (22) hak 

untuk turut serta dalam membela rakyat, rnasyarakat (fan negara. 

Untuk itu, pemahaman terhadap UU HAM tersebut diatas bagi 

semua warga negara amstlah diperlukan, tanpa pemahaman dan 

kesadaran hukum, maka supremasi hukum serta asas kedudukan 

yang sama dalam hukum tidak dapat d'wujudkan secara nyata, oieh 

karena hukum tidak dipahami, demkian pula hak darn wewenang serta 

kewajiban yang ditentukan oleh hukum tidak d i s ~ d a r i  pepatemen 

Kehakiman, 1983). Asas adagiurn hendaknya dipahami secara 

obyektif, dengan melihat sejauh mana upaya yang dihkukan prnemtah 

dan masyarakat (LSfQl) menyebarluas kan rnateri hukum. Mencari 

model-model sosialisasi hukum, khususnya hukum tentang hak asasi 

rnanusia sangan dibutuhkan, sehmgga gerlindungan den penegakkan 

HAM dapat diwujudkan dalam negara RI. 

D. Slstem dan  Asas Hukum 

Sistim terdiri dari berbagai komponen, dim aria masing-masing 

unsur mengabdi untuk mencapai tujuan yang sama. Sistem sebagai 

suatu rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu 

(Shorde & Voich, 1974 ). Hukum merupakan suatu sistim dan merniliki 

tatanan, yaitu suatu kesatuan yang utuh ted i i  dari unsur-unsur yang 

mempunyai interaksi satu same lain untuk mencapei tujuan. Kesatuan 

tersebut diterap kan terhadap kompleks uns ldreunsur yurirklis 



peraturan hukum atas hukum dan pengertlan hukum (Sudlkno 

M,198 6). 

Dalam teorl hukum murni dad Hans Ke k en dlkataknn bahwa setiap 

kaedah-kaedah hukum merupakan suatu susunan dari kaidah-kaidah 

(stufenbau). Dipuncak stufenbau tenebut terdapat "prundnorm' eteu 

kaedah dasar (basic norm) dari suatu kaedah hukum nasional. Kaedah 

dasar merupakan dasar dari pandangan untuk menihi yang bersiat 

yuridis yang mem ung kinkan dalam kemngka tata kaed ah hukum 

tersebut (Shad Brurv, 1986). Pelaksanaan Stufenbau theory d i  

Indonesia dapat dllihat melalui peraturan Ketetapan MPRS No. 

XX/MPRSA996, yang diperkuat dengan dengan ketetapan MPR 

se bnjutnya,yaitu: 

1) Undang - Undang Dasar 1945 

2) Ketetapan MPR 

3) Undang-Undang dan Perpu 

4) Peratuwn Pemerintah 

5) Keputusan Presiden 

6) Peratuwn-peraturen pelaksanaan lainnya. 

Sedangkan asas-asas hukum yang dikemukaksn The Liang 

Gee merupakan suatu dalil umum. Belleford menjelaskan asas 

hukum sebagai norrna dasar yang dijabarkan dari hukum positifden 

oleh ilmu hukum tidak dianggep berasal dari ~turan-aturan yang 

lebih umum. Asas hukum umum ini merupakan panendapan hukum 

positif dalarn suatu masyarakat (Sudikno M,1986). Disarnping asas 

hukum juga dikenal asas perundangundangan yaitu : (1) undang- 

undang tidak boleh berlaku surut, artinya und~ng-undang hanya 

bole h digunakan tethadap perist-wa yang disehut dalam undang- 

undang tenebut dan te jadi setelah undangirndang dinyatakan 

berlaku (asas legalitas), Q )  Undang-undang ysng oleh penguasa 

yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yanq lebih Hnggi (lex 

superior derogat legi inferioni, (3) Undang-undeng yang bersifat 



khusus, mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, 

bila pembuatnya sama (lex special derogat legi generali), (4) 

undang-undang yang berlaku kemudbn membatakan undang- 

undang yang berlaku terdahulu (lex posteriori derogat legi priori), 

(5) undeng-undang tidak dapat diganggu gugat, dan (6) undeng- 

undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat maupun individu secara spiritual maupun materiml 

dengen cara melaksanakannya. Asas-asas huh~rn  tersebut bukan 

merupakan peraturan hukum yang dapat dipahami tanpa 

mengetehul esas-as as hukum yang ada dlc'alamnya (Satjipto 

Rahardjo, 1986). 



E. Kerangka PemIkIran Penelltian 

RATIFIKASIKONVENAN HAMAJU ~0 .39n999  ~t 
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IF;ORMlTT.AST VTTRmTS NORMATTF) 
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PEMERINTAH TERHADAP HURUM 

MASYARAKAT DAN PEMERINTAH 

Gam bar 2 Kerangka Pemikiran Penelftian 



BAGAN ALUR PELAPOMN, DAN OPERASIONAL 
PEMECAHAN KASIIS 

Pelapor 

\ Sidang pada (salah Satu) I ' 

Catatan : 
Tanda ( X ) ditolak karena ; Bahan Laporan sipelapor tidak lenngkap, atau pelapor dipanggil 

tidak datang sebi-xiia tidal;, mernunl:linkan pernbuatan berita acara. 
Gambar 3 Alur Pengadvan F 3,dnggaran HAM 



IV. M ETODE PENELITIAN 

A Desaln Penelltlan 

Dalarn peneelitian tahap pertama rancangan penelitian yang 

digunaken berupa " legal research" berupa penelitien d'skriplif anafisis, 

guna mernperoleh garnbaran secara kompnhensif integral atau utuh 

rnenyeluruh terhadap rnasalah yang diteliti. 

8. M etode Pende katan 

Pendekatan yang digunakan dalarn penelifian ini adalah yuridis 

no rrnatif d an yuridis e mpiris. Yuridis norrnatif adalah ilrnu tentang kaedah 

(and norrnwissenscaft) yaitu disipiiin hukurn yang rnelihat hukurn sebag ei 

norma (kaedah) dan segi-segi yang didekati hingga manelaah kaedah 

hukum . Berdasarkan garnbaran permasalahan secara rnenyeluruh, 

dilanjulkan inventarisasi terhadap peraturan percndang-undangan 

terrnasuk peraturan pelaksanaan lainnya yang rnengafrrr hak-hak asasi 

rnanusia, pendapat para ahli dan temuan hasil penelitian yang relevan 

dengan hak asasi manusia. Untuk mendapatkan krasifikasi kaedah- 

kaedah hukurn yang mengatur hak asasi rn anusia dilakukan inventarisasi 

peraturan HAM, dan hasiLhasil penelitian yang relevan dianalisis sesuai 

kaedah-kaedah hukurn dan pendapat para ahli. Sedangkan yuridis 

em phis adalah untuk mengetahui seberapa jauh kaepah-kaedah hukurn 

tersebut sesuei dengan perilsku atau kebiasann yang dipatuhi 

rnasyarakat, atau untuk mengetahui seberapa jauh ketentuan hukurn hak 

asasl manusie dipatuhi. Langkah-langkah yang dilakukan dalem metode 

Penelitian Yiridis Empiris : 

1. Melakukan survey teriebih dahulu untuk rnengetahui jurnlah 

pelanggraan HAM di Kabupated kota. (mendota kabupatentkota 

sebagailokasi pelanggaran HAMterbesar). 



2. Untuk m engungkapkan gam beran secara keselunrhan tentang tingkat 

pernahaman hukurn HAM bagi masyamkat dan pem erintah. 

3. Mendiskuskan dan rnerumuskan daftar pettanynan tentang tingkat 

petanggaran HAM, faktor penyebab, usul altematif 

penyelesaianipencegahan, dan kemungkinan usul revisi terhadap 

sistem perundang-undangan HAM sebagai gal lbaran sikap dan 

perilaku masyarakat dan pernerintah terhadap hukum hak asasi 

manusia 

4. Mengurnpukan data rnelalui : pengamatan, wawancara, dan koesioner. 

Kemudian data lapangan dianalisis secara kualtatif dan kualitatif, 

se hingge diperoleh kesimpulan lnformasi yang tepet, guna menyusun 

suatu model sosialisasi hukurn pemajuan dan penegakkan Hak Asasi 

Manusia. 

C. SpesiflkasI Penelltlan 

Spesifkasi penelitian pada yuridis normatifadaiah bersifat deskriptT 

terhadap hasil hventarisasi hukurn hak asasi manusia yang b erkaitan 

dengan sitematika hukum, penernuan asas-ases hukum, dan taraf 

sinkronisasi pe raturan perundang-undangan. Sed ang kan pada yuridis 

emptis adalah untuk rnengetahui sikap dan perilaku masyarakat dan 

pernerintah terhadap ketentuan hukum hak masasi manusia. 

D. Lokas l  Penelltlan 

Lokasi penelitien tahap pertarna antara lain : 

Penelitian dllakukan di daerah Sumatera Barat dari 15 Kebupaten dan 

Kota diambil2 Kabupaten dan 2 Kota, yang ditetapkan secara purposive, 

dengan karakteristik sebagai berikut: 

a). Daerah yang paling banyak terjadi petanggaran ham. Buktinya dilihat 

dari jumlah pengaduan yang rnasuk ke Lembaga HAM 1Kornnas HAM 

Perwakilan Propinsi Sumatera Barat atau pemberitaar media masa. 

b). Daerah yang frekuensi konflik sosielnya cukup tinggi 



Berdasarkan hasil survey yang didukung jugn data Lembaga 

HAMKomnas HAM Pewakilan Propinsi Sumatera Barat menunjukkan 

daerah yang dltetapkan sebagai daerah penelitian adakh : 

1 .Kabupaten Pasaman 

2. Kabupaten 50 Kota 

3. Kota Padang 

4. Kota Bukittinggi 

E. Sumber Data 

1. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dlambil dad data penrndang-undangan, 

literatur, dokumen, serla hasil seminar dan penelitien terdahulu yang 

berkaitan dengen obyek penelitian ini. 

2.Sumber Data Priner 

Sumber data p m e r  terutama merupakan perilakil masyarakat den 

pemerintah pada hukum hak asasi manusia diarnbil kepada tokoh 

masyarakat yang mewakib setiap kebmpok, atau tokoh-tokoh kunci yang 

mengetahui pelangaran HAM dl daerah penelittan, da ngan jumlah yang 

ditetapkan sebanyak 65 responden. Sedangkan dari pihak pemerintah 

diamb1l.dari blrokrat sipil dan militer, kepolisian dan aparat penegak hukum 

lain sebanyak 20 responden masing-masing Kabupalen dan Kota yang 

menjadi daerah penellian. 

F. Teknlk Pengumpulan data 

Dalam pengambllan data digunakan tiga teknik sebagai upaya 

memperoleh data yang akurat yaitu: 

1) Studi kepustakaan 

2) Obsewasi 

3) Koesioner 

4) Wawancara (interviu) 



Studi pustaka dlakukan terhadap data sekunder yang diperoleh dengan 

rnernpelajari peraturan perundang-unadangan, literature, hasil penelitian 

serta dokumendokumen resmi yang berkaitan dengnn objek penelitian. 

Studi pustaka dilakukan terhadap , juga untuk rnernperoleh pernaharnan 

lebih luas terhadap o bjek penelitian dan p ermasalahennya. Dan seb agai 

acuan dalam rnenganalisis data yang ada. 

Teknik observasi dilakukan sebagai pengsrnatan dan pencatatan secara 

sistematk terhadap gejabgejala sosial yang diselicliki. Observasi dan 

angke t (daftar pertanyaan) dilakukan untuk rnendapatkan data yang tidak 

bisa didapat dengan interviu. 

Sedangkan teknlk wawancara dilakukan ilmtuk mernperoleh 

informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, guna 

untuk mempemb h informasi yang mendalarn tentang bagaimana mereka 

berskap dan bertindak terhadap acuan hukurn hak asasi manusia (UU 

No. 39 tahunl999). 

G.TeknIk Anallsls Data 

Dalam penelltian tahun pertama yang menggunakan pendekatan 

yuridis normatif, analisisis diiakukan dengan rnenggunakan rn etode 

normatif-kualitatif, yakni suatu analisis dengan cara menafsirkan dan 

menjabarkan data berdasarkan norma-notma serta teorkteori hukurn 

terutarna hukurn hak asasi manusia yang terkait dengen rnasyarakat dan 

pemerintah. Sedangkan data yang diperoleh dengan ~eningkatan yuridis 

ernpkis (tingkat kesadaran atau ketaatan hukurn rnasyarakat den 

pemerintah) diolah dengan analisis kualitatif dan kuantitstif. 

H. Dasar Perurnusan M ode1 Soslal lsasl Hukurn Hak AsnsI  M anusla 

Langkah-tang kah yang diternpuh se belurnnya dijadikan model 

sosialisasi HAM, antara bn bngkah yang dilakukan: 

1) Melalui pendekatan yuridis normatif diperoleh: irventarisasi hukum 

HAM yang berlaku bagi rnasyarakat dan pernerintah, asas-asas 



hukum , dan taraf sikronisasi vertikal dan horlzontel dari hukum hak 

asasi manusia. 

2) Melaiui pend ekatan yurid is empiris dilihat ke lapang an tentang 

sikaplperilaku rn asyarakat dan pem erhl~h terhadap hukum HAM. 

3) Kemudian dirumuskan model sosialisasi, dengan mempertii bang an 

antara bin: 

a) Karakteristik responden (masyerakat dan pcmerintah) seperfi 

pendidikan, pekerjaan, jenis pelanggaran yang terjadi pada 

masing-masing kebmpok,faklor penyebab pelanggaran. 

b) Dengan dasar itu dirumuskarl penekan mated, bentuk 

pendidikan, dan metode penyajan yang dlgunakan. 



V. HASlL PENELITIAN DAN PEMBP.HASAN 

A. Hasll Penelltlan 

I. Peraturan-Peraturan Hukum yang Mengatur Masyarakat dan 

Pemerlntah Tentang Hak Asasl Manusla. Dengan Mengunakan 

Metode Yurldls Nonnatlf. 

1. I. lnventarlsasl Hukum Posttlf 

Pada Bab II peneliti telah mengiMaris terhadap bahan-bahan 

pustaka tentang peraturan hukum hak asasi rmrmsia cnt& masyarakat dan 

-ntah. B lam bab ini peneliti akan rnengwaikan peraturan hukum HAM, 

derrgan pendekatan: i~ntar isasi  hukum HAM. Mdekatan irnentarisasi 

hukum dgmakan wrtulc mengetahti berbagai peratwan penmdang-undangan 

yang mengatur hak asasi manusia, yang meliputi: UUD 1945, Ketetapan 

MPR, Uldang-Uldang, Keputusan Residen ban Rnncangan Perda WlWl di 

daerah propimi, sehingga diketam materi rmatannya dari sistematik 

berbagai peratuan tersebut. 

Sebelun melihat iMar isas i  hukun hak asasi manusia terlebih 

daMu peneliti ingin menjelaskan kenapa masyarakat dan pemerintah 

merjadi sasaran Lltama dari peraturan penmdar~undangan hak asasi 

manusia. M a  beberapa alasan yang cfigmakan antapa lain: 

1. Tugas memajclkan dan melindmg hak asasi manusia W a n  rnenpakan 

suatu tugas yang dapat atau harus diemban h a w  deh organisasi negara 

atau pernerintah rnelalui aparatnya. Fkmajuan dan penegakan H4M deh 

pemerintah atau kegiatan pemerintah dibidang HAM didasarkan pada 

pendapat dasar: bahwa penghmmtan unhrml terhadap hak asasi 

manusia mmerlukan usaha bersama dari setiap indiwdu, kel- 

msyarakat dan t&&t&oh masyarakat . 
2. lXrkLngan tamahan bag penerapan stanbar-standar internasional hak 

asasi manusia dperdeh dari masyarakat dan orpnisasi m pemerintah 



yang men?punyai peranan khusus dalam pmgcdmngan budaya hak asasi 

manusia mkrsal. Mereka merrpunyai kebebasan berekpresi, fleksibelitas 

dalam bertindak dan kebebasan bergerak yang elam keadaan tertentu 

memmgkinkan m e k a  melakuhan tugastugas y a 3  tidak dapat atau tidak 

ingin dilakukan pemefintah dan agarw'sasi pemerintah. 

Pendekatan lnventarisasl Hukum 

Immtarisasi terhadap hukun positif terrtang pengatwan hukurn hak 

asasi marmsia bagi masyarakat dan pemerintah dalam penelitian ini 

mengcrnakan kcmepsi "legism yang pitivis" sehagai krssteria iwif ikasi 

Llntuk menyeleksi nm-norma yang dmaksud sebagau hukun positif. 

Dalam konsepsi legisme yang positbistis, hul<wn dartikan identik dengan 

m - n o r m a  tertulis yang dibuat dan diundargkan deh l-ga atau 

pejabat negara yang berwenanng. Dengan kata lain bahwa peraturan 

prmdangmdangan yang tertulis saja yang dimntarisir. 

Imar isas i  t erhadap hukurn positif t er- dsusun berdasarkan 

macammacam namra hukun mermnlt susunan secara hirarchis sesuai yang 

dikemukakan Hans Kelsen yang dsebut "StuhnIspu &e Rechfs". Ada 3 

(tiga) macarn numa tnhm positif tertinggi sarrpai kepada perwujudamya 

yang paling rendah. Wiga macam nu-ma hukwn tersebut dari jenjang 

tertinggi sarrpai yang paling rendah adalah: 

1). I\bma dasar atau "constitution" 

2). Nwms\-nu-ma umrm atau "general narmf 
3). iWma-nomra inchidual atau "individual mma*. 
Di sarrpoing itu, inwntarisasi hukun pmt'rf tentang hak asasi 

marmsia yang mengatla masyarakat juga disusun dengan menperhatikan 

W a n  hirarchi peraturan penmdangumlangan wbagaimana dtetapkan 

dalam Ketetapan MPRS No.XWMPRW1966. 

A 1. Nwma Dasar atau Konstitusi 

N#ma dasar atau konstitusi yang rnmjadi hukm dasar tertldis daiam 

negara Republik Indonesia adalah: WD 1945, y a y  meliputi PwtnJkaan 4 



alenia, Batang TLlbUh yang tercfiri 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Awan Peralihan 

dan 2 Ayat Aturan Tamahan, serta Penjdasan Wdanglhdang Dasar. 

Perrbukaan UUD 1945 dirnana keerrpat alenianya berkaitan erat dengan 

hukun hak asasi manusia seperti tercanturn dalam alenia pertama sarrpai 

alenia ke errpat. 

Aenia pertama beibwryl: " t3ahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak 

segala bangsa dan deh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia h a m  

dihapuskan, kerena tidak sesuyai dengan peri kerrmiaan dan perikeadilan". 

Aenia kedua berbunyi: " Dan Perjuangan pergerakan kemerdekaan 

Indmesia tdah sarrpailah kepada saat yang berbahagia dengan selarnat 

senQosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang 

kernerdekaan rpecJara Indonesia, yaw merdeka, bersatu, berdautat, adil dan 

makrmr". 

Aenia ketiga bemun)ri: " bias berkat rahmat A l ~ h  Yang Mahakuasa dan 

dengan diduongkan deh keinginan luhur, supaya Wehidupan kebangsaaan 

yang bebas, maka rakyat Im)cmesia mmyatakan dengan ini 

kemerdakaannya". 

Aenia keenpat bernunyi " KemPdian daripada itu, Llntuk mrrbentuk suatu 

Pemerintahan Negara Indonesia yang rnelindungi sqenap bangsa Indonesia 

dan selliruh t q m h  darah Indonesia dan wtuk mrnajukan kesejahteraan 

umm, mencerdaskan kehidupan bancjsa, dan melaksanakan ket erti ban 

dmia yang berdasarkan kernerdekaan, perdamian abadi dan keadilan 

sosial, maka dsusllnlah Kernerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam 

suatu Lhdang-Uldang dasar Negara Indonesia, yatq terkwntuk dalam suatu 

susunan Negara Replffjlik ltdonesia yang berhedaulatan rakyat dengan 

berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil 

,dan beradab, Wsatuan Indmesia, dan makyatan yang dipimpin deh 

ldkmat kebijaksaan dalam pemuyawaratan/perwakilan, serta dengan 

mwujudkan suatu Keadilan sasial bagi sdlauh raky3t Indonesian. 



Batang tubuh UUD 1945 setelah A m a m  kedua t a h  2000 yang 

berkaitan dengan hukurn hak asasi manusia tenrtama tercanturn dalam Bab 

XA dengan 10 pasal rmlai dari pasal28 A sarrpai pasal28 J yang berbrrnyi: 

Pasal28 A, berbunyl: 

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak memoertahanlcan hidup 

clan kehi-amya. 

Pasal28 B, berburryi: 

a ~ a t  (1) :Setiap uang berhak mmtmtuk tcduarga dan melanjutkan 

ke tumn melalui perkawinan yang ?ah. 

a p t  (2) :Setiap anak berhak atas kelansungan hidup, twtwh dan 

berkem'3ang serta berhak atas peflindurgan dari kekerasan 

dan diskrirrinasi. 

P a d  28 C, berbunyi: 

ayat (1) :Setiap orang berhak mmgmbngrkan dri melalld pemedmn 

kebutukran dasamya, berhak mwKtapat penddikan clan 

rnerrperdeh rnanfaat dari ilmu pengetahuan dan tekndogi, 

seni dan budaya, dmi meningkatkan kualitas hidclpnya dan 

demi kesejahteraan urnat manusia. 

a p t  (2) Setiap orang berhak untuk mgmajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kdektif untuk W a n g u n  

masyarakat , bangsa, dan negaranya . 

Pasal28 D, berbunyi: 

ap t  (1) :Setiap orang berhak atas pengahunn, jarrinan, perlimbqan, 

dan kepastian M u m  yang adil serta perlakuan yang sama d 

hadapan hukun. 

a ~ a t  (2) :Setiap orang berhak untldc bekerja serta -pat irrbalan 

dan perlakuan yang ad1 dan layak &!am Mmgan  kerja 

a~a t  (3) :Setiap warga negara k&mk mmprdeh keserrpatan yang 

sama dalam pemen'nt ahan 

ayat (4) :!3etiap orang berhak atas status kewargimegaraan. 



Pasal28 E, berbunyi: 

aYat (1) :Setiap orang berhak m l u k  agama dan beribadat menurut 

agamanya, meMlih pendidikan cfan pengajaran, merriih 

pekerjaan, merneilih kewargamgaraan, memeilih tempat 

tinggal di wilayah negara dan meninggalkamya, serta berhak 

kmbali. 

aYat (2) :Setiap orang bertrak atas kebebasan rneyakini kepercayaan, 

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuaraninya 

ap t  (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkunpul, 

dan mngelwakan pendapat. 

Pasal28 F, berbunyi: 

:Setiap orang berhak a u k  berwnikasi dan mmperdeh 

i r r fmsi  urtuk rnengerrbangkan pribadi dan lingkungan 

sosialnya, serta berhak u-ttldc m n ,  rnemperdeh, mmiliki, 

mmyirrpan, mengdah clan meyamaikan i n f m s i  dengan 

mengunakan segala jerds saluran yang tersedia. 

Pasal28 G, bemunyi: 

ap t  (1) :Setiap wang berhak atas perlindmgan dri pribad, keluarga, 

kehu-matan, martabat, dan harta benda yang dibawah 

kekuasaamya, serta berhak atas rasa aman dan 

perlindungan dari ancarnan ketakuta~ Wuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu yang mrupakan hak asasi. 

aydt (2) :Setiap marrg berhak utuk M a s  dari pmyiksaaan atau 

perlakuan yang merendahkan derajat martabat mamrsia dan 

berhak meperdeh suaka pditik dari negara lain. 

Pasal28 H: 

ap t  (1) :Setiap orang berhak Hdup seiat-tera lahir dan batin, 
berterrpat tinygal, dan mndapatkan lincgklslyan hidup yang 

baik dan sehat seda berhak rrremperdeh pelayanan 

kesehatan. 



:Setiap orang berhak memlapatkan kenxldahan ndan 

perlakukan khusus untuk menperdeh kesempatan dan 

manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadlan. 

:Setiap orang berhak atas jaminan m - a l  yang -Wan 

pengerrbangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 

b m r t  abat 

:Setiap orang berhak mrrpuryai hak milik pribadi ctan hak 

Mlik t e r W  tidak bdeh diarrbil alih secara sewenang-wenang 

deh siapapm. 

:Hak lntuk hi-, hak untuk tidak dsiksa, hak kemerdekaan 

pikiran dan hati nurarwi, hak beragama, hak untulc tidak 

dperbudak, hak llntllk diakui seSagai pribad cfthadapan 

dan hak untuk tidak Muntut atas dasar Warn yang 

berlaku strut adalah hak asasi nwnusia yang tidak dapat 

dkurangi dalarn keadaan apa pun. 

Setiap orang bwhak bebas dari Rerlakuan yatm bersifat 

dskrini~latif atas dasar apa pun clan berhak mendapat 

perlindungan terhadap perlakuan yng  kersifat dtsk,riminatif 

it u. 

Iderrtitas budaya dan hak masyarakat tradsianal dhomcrati 

selaras dengan perkerrbangan zarmn dan peradaban. 

: Mindungan, pemajuan, penegakan, dan pem~nahan hak 

asasi manusia adalah t a m a w a b  negara terutama 

pemerint ah. 

:Muk rnenegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai 

dmgan perinsip negara tnkum yang demdcratris, maka 

pelaksanaan hak asasai marmsia djamn, datw, dan 
dit uangkan dalam perat wan penndang-undangan. 



Vat (1) :Setiap orang wajib mengtwxmati hak asasi mnusia many 

lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan 

bemegara. 

A m  (2) :Dalam merjalanltan hak dan kekhsannya, setuap orang 

wajib tundck kepada perrbatasan yang cfitetapkan dengan 

undang-La)ctarrg dengan maksud strata-mta untuk menjarrin 

pengakuan serta -tan atas hak dan kebebasan 

orang lain dan untuk memerxhi tmtutan yang adl sesuai 

-n pertirrbangan mual, nilai-nilai agama, keamanan, dan 

ketertiban m dalam suatu masyarakat m r a t i s .  

Selaqutbqm &lam meelasan UID 1945 yang terkait erat dengan 

pengkajian hak asasi manusia adalah poka-pd<& pikiran dalam purrbclkaan 

yait u: 

Pertama :"Negaran -begitu bunyinyt- yang mlindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluuh turrgah ctarah Indonesia dengan 

berdasar at as persatuan dengan -udkan keadlan sosial 

bagi seluuh rakyat Indonesia. Ehlam "perrbukaan" ini 

ciiterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara yang 

melindmgi dan meliputi segenap bangsa seluuhnya. Jadi, 

Negara mengatasi segala paham gdmgan, mngatasi segala 

paham perseorangan. Negara, mmwut pengettian 

m a a n  itu menghendaki persatuan melipLlti sqenap 

bangsa Indmesia selun$arya. lnilah suatu dasar Negara yang 

tidak bdeh dilupakan. 

Kedua :Negara hendak rmwujudkan keadlan sosial bagi selwuh 

rakyat . 
Wiga :Pokdc yang ketiga yang terkanckmg dalam 'pmbukaann 

ialah Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas 

kerakyatan dan permusyawratan perwakilan . Oleh karena 

itu, sistem Neyara yaw terbentuk dalam Wang-Many 



dasar ham berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar 

atas pemusyawaratan perwakilan. Merrrlng aliran ini sesuai 

dengan Mat masyarakat Indun3sia. 

Kg-t :ma pikiran yang k e e w t  yang terkandung dalam 

"perrJwhaann ialah Negara berdasar atas Ketutlanan Yang 

Maha Esa rnenuut &sar kennnusiaan yang ad1 dan 

beradab. Oleh k a r m  itu, UKtang-U#fang Dasar itu h a w  

mengandung isi yang m j i b k a n  pemerintah dan lainlain 

penyeletggara negara, untuk r m l i h a r a  bud pekerti 

kernalwsiaan yang lW dan memqang tegh cita-cita m l  

rakyat yang luhur. 

Selanjutnya dikatakan batwa - PckcR-pokdk piMran ini mwujudkan cita- 

cita hukum (red-rtsidee) yang menguasai h&w dasar Negara, baik hu)clrm 

yang tertlllis (undawmdang) m a y x ~ ~  lxrhum yaw tidak tertllis. -. Dalam 

peaelasan UJD juga dkatakan bahwa lmlonesia ialah Negara berdasar 

atas hukum (Redltsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka 

(Madttstaat). Pmyelasan ter- m w s k a n  balmra sebagai Wgara 

hukun, Negara Imlonesia mnjarrin perlinciungan terhadap hak asasai 

manusia (H9M). 

Peratuan pamdan&undangan yang hirarm uzltanya dibawah UllO 

1945 adalah Ketetapan Majelis Pemsyawaratan Fhkyat (MPR): 

Metepan MPR RI No.XVII/MPR/1998 Tentang I+ik Asasi bnusia yang 

m k a n :  

Pasall :Memrgaskan kepada Lmga-lerrbaga Negara dan 

seluruh Mra tu r  FWnedntah, untuk -ti, 

mmegakkan dan rnenyebarluaskan permhaman mengenai 

hak asasi marmsia kepada seluuh msyarakat. 

Pasal 2 :Merugaskan kepada Residen Republik Indonesia dan 

Dewan Perwakilam Rakyat RerxrMik Indmda a u k  

meratifikasi berbagai irf nmen Permikatan Bartgsa- Bangsa 



tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan 

dengan Pancasila dan Lhdang-undang dasar 1945. 

Pasal3 :Pmghcrmatan, penegakkan, clan penyebarluasan hak asasi 

manusia, deh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan 

kemasyarakatan at as dasar kesadaran dan 

tanllllungjawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan 

masyarakat , berbangsa dan bemqmra. 

Pasal4 :Pelaksanan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian 

dan mdiasi tertang hak asasi manusia, dlakLlkan deh suatu 

kom'si nasiml hak asasi mamtsia yang dteteapkan dengan 

Uldang-uwfang. 

Pasal5 :Muk dapat rnerrprdeh kernatan hubclngan yaw 

menyeluruh maka sistemtika naskah liak Asasi Manusia 

dsusun sebagai berikut: 

1. PANDANGANDANSIKAP~C'vQIr\XX)NESIA 

TERl-LADWAHAKM NWWSlA 

II. HAGAM HAKASClSl MAlWSIA 

Pasal6 :Isi beserta unm'an sebagairnana drnaksud dalam Pasal 5, 

terdapat ctalam naskah Hak h s i  M a M a  yang w a d i  

bagian tak terpisaldtan dari Ketetapan ini 

Pasal7 :Wetpan ird rrulai bertlaku pada tanggal dtetapkan (13 

Nmerrber 1998. 

Selanjlrtnya dperkuat dengan Ketetapan MPR RI hb. lV/MPR/1999 Tentang 

GBMV Tahw 1999-2004: Bab I V k a h  Kebijakan Bidang 1Cncum 

m a  9 : Meningkat kan pemahaman clan penyadaran, sert a 

Wnglcat kan perfimkngan, pen&armtan, dan penegakkan 

hak asasai mamrsia dalam se4uruh aspek kdidupan. 

m a  10 :hknyelesaikan berbagai proses: peradilan terhadap 

pelanggaran hu)cLsn dan hak asasi manusia yang belum 

mangarti secara tuntas. 



A2 Nwma-Nwma U-rxan 

fWma ~lmum artinya peraturan penmdang-mdangan yang berbentuk 

mdang-urPdang, peratwan pemerintah, Keputusan Residen, Kqmtusan 

Menteri, lnstruksi Menteri, dan peraturan pelaksaman laimya. 

A 2.1 . Uxtang- Uxtang 

1. LhdavU-rdang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi M a m a  

Diundangkan dan disahkan tanggal 23 Septerrber 1999, L m r a n  Negara 

RI Tahun 1999 Nomtx 165. Peraturan dalam U. LI No.39 Tahcn 1999 yang 

mmgatur HAM yaitu: 

Bab I : Ketentuan Urum 

Pasal 1 b e r m  : 

aYat (1) : Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melakat 

pada hakekat dan keberadaan mawia sebagai makhluk Tuhan 

Yang Maha Esa dan mmpakan armgerakw yang wajib 

dihomtati, Qjunjung tinggi dan dlindungi deh negara, hukum, 

pemerintah, dan setiap orang d W  kehonnatan serta 

perlindmgan harkat clan martabat maqusia. 

Ap t  (2) : Kewajiban dasar manusia adalah semangkat kewajiban yang 

apabila tidak dlaksanakan, tidak menwngkrnkan terlaksana dan 

tefgaknya hak asasi mawia. 

Ap t  (3) : Diskrinlnasi adalah setiap matasan ,  pelecahan, atau 

pengucilan yang langsung ataqwn tak langsmg didasarkan 

pada m a a n  manusia atas dasar agama, sku, ras, etrik, 

kelwrpd<, gdmgan, status sosial, status e k m . ,  jds 

kelanin, bahasa, keyakinan pditik, yaw berakibat 

pengurangan, penyirrpangan atau p q h a p w n  pengakn, 

pelaksanaan atau pmqquna . . an k asasi manusia clan 



kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun 

kdektif dalam bidan pditik, ekm, hukum, sosial, budaya, 

dan aspek kehidupan lainnya. 

AYat (4) : Penyiksaan setiap perbuatan yang cfilakukan dengan sengaja, 

sehingga menirrhdkan rasa rakit atau penderitaan yang hebat, 

baik jasmani m a w  rohani, gads sesecrang uriuk 

mrrperdeh pergakuan at au ket erangan dari seseorang at au 

dari orang ketiga, m a n  me- atas suatu 

perbuatanyang telah dilakukan atau dduga telah dilakukan deh 

seseorang atau orang ketiga, atau m n g a m m  atau m k s a  

seseorang atau orang ketiga, atau T a n c a m  atau memaksa 

sesecrang atau orang ketiga, a:au untuk alasan yang 

didasarkan pada setiap M u k  diskrim-nasi, apabila rasa sakit 

atau penderitaan tersebut ditimbulkan deh, atas hasutan dari, 

dengan perset yuan, atau sepengetahuan, atau sepenget ahuan 

siapa pun dan atau pejabat publik. 

A~a t  (5) :Amk adalah setiap mamrsia yang krusia di bawah 18 t a h i  

(ddapan belasa) dan befum pemah menikah, temsuk manak 

yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah &mi 

kepentingannya. 

A ~ a t  (6) : Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan 

seseorang atau kelwrpok orang temsuk aparat negara bai8k 

dsengaja rnalgxrn tidak Qsengajaatau kelalian dengan sengaja 

melawan hcrkumngurangi, rnenghalangi, mrrbatasi, dan 

atau m b u t  hak asasi manusia seseorangatau sekela-q)& 

orang yang djanin deh undangundang ini, dan tidak 

mndapatkan, atau dklwatirkan tidak aka11 memeperdeli 

perydesaian hukum yat-rg adil din benar, krdasarkan 

mekanisme lwkum yang berlaku. 



Bab II 

Pawl2 

Krxrisi Nasiwl Hak &asi manusia yang selarjutnya disebut 

Kamas adalah l a a g a  mandri yam kedudukannya setingkat 

dengan lerrbaga negara lainnya yaw bafmgs melaksanakan 

pengkajian, penelitian, penyul-n, panantauan, dan mectiasi 

hak asasi manusia. 

Am-Asas Dasar 

:Negara RepuMik Indonesia rrrengahA dan merjunjung tinggi 

hak asasi manusia dan kebebasan hsar manusia sebagai hak 

yang secara kadrati melekat pa& ctan tidak terpisahkan dari 

rnamsia, ymg hams dili-, clihorcnatidan ditegakkan demi 

perringkatan martabat kemanuI?jaan, kesejahteraan, 

kebahagian, clan kecerdasan serta keadlan. 

:Setiap,cxang dlahrkan bebas deng3n harkat dan martabat 

manusia yaw sarm dan sederajat serta dkann'ai aka1 clan hati 

nmni uirrtuk hidup b m q m a k a t ,  bwbangsa, dan bemegara 

dalam semangat persaubaraan. 

:Setiap aang berhak atas pengahn, jarrinan, perlindmgan 

dan perlakuan hLhAn yang ad1 serta rnendapatkan kepastian 

hukum dan perlakuan yang sama d d m n  h u h  

SeZiap orang berhak atas p e r l i m n  hak asasi mnusia dan 

kbebasan dasar manusia tanpa diskrindwsi. 

:M untuk him, hak untuk tidak Osiksa, hak kebebasan 

pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untlik tidak 

dpertxldak, hak Llrrtuk dakui sebagai pribad clan persamaan 

dhadapan tn.krn, dan ha& lntlik tidak drtuntclt atas dasar 

huhun yang beriaku slrnrt adalah hak rtsasi manusia yang tidak 

dapat dikuangi adalarn keadaan apa pm dan deh siapa pun. 



:Setiap uang diakui semagai manusi ribadi yang berhak 

memmtut dan merrperdeh perlakuan sertta perlindungan yang 

sama sesuai dengan rmrtabat kemanusiaannya cti depan 

hukum. 

:Setiap orang berhak menclapat barr t~~n dan perlindungan yang 

adil dari pengadilan yang objektif dan 'idak berpihak. 

Setiap orang yang t m -  kdarrpdc masyarakat yang rentan 

berjak merrperdeh perlakuan clan perlimlungan lebih 

berkenaan dengan kektrususannya 

:Dalam rmgka pt?negakan hak asasi manusia, perbedaan dan 

ketxltuhan dalam masyarakat hchsn adat ham diperhatikan 

clan dilindungi deh hukum, masyarakat , clan pemerintah. 

:Identitas budaya masyarakay hukum adat, termasuk hak atas 

tanah ulayat dlimhqg, selaras d8ngan perkemngan zaman. 

:Setiap orang berhak mengunakan semra upaya hukum 

nasional dan fwum internasicnal atas senrra pelanygaran hak 

asasi manusia yang dijanirl deh huhum I(ndonesia dan lxlhurn 

interansiml mengetmi hak asasi marxlsia yang tdah diterima 

negara RepuMik Indonesia. 

:Ketentuan hukun internasional ya-I telahj cliterirna negara 

Republik Indonesia rnenyar@u hak asasi manusia 

n-mjacfi Mcum nasiml 

: P e r l i m n  dan pernajuan, penegakan, ban pememhan hak 

asasi rnanusia tenrtama mmjadi tangyr-awab pemerintah. 

: k k  Asasi Manusia dan W b a s a n  dasar Manusia 



Bagian m t u  : Iiak untuk Hdup 

Pasal9 

aYat (1) :Map orang berhak untuk hidup, mepertahankan hidup clan 

meningkatkan taraf kehidmarmya. 

A~a t  (2) :Setiap many berhak hidup tentratm aman, damai, bahagia, 

sejal-rtera lahir dan batin. 

A~a t  (3) :Setiap c r a m  berhak atas linghungan hidup yang baik dan 

*hat . 
Bagian KECIW : Hak Berkeluarga dan Melarjitkan Ketuuran 

Pasal 10 : 

aWt (1) :Setiap orang berhak me-& suatu keluarga dan 

melanjutkan k e t m n  rdalui perkawirran yanj sah. 

ap t  (2) :Perkawina yang sah h a w  dapat Mangsung atas kehendak 

bebas calm suamm clan calm istri prig bersanglclltan, sesuai 

m n  ketentuan peratwan penmdarlq-uxtangan. 

Bagin Ketiga : Hak IWhgmbangkan diri 

Pasal 11 :Setiap crag berhak atas pemer#han kWrhan dasarnya 
Lnrtuk tmtnh clan berkmbang secara layak. 

Pasall2 :Setiap orang berhak atas perlindmgan bagi pengerrbangan 

pribadnya, a u k  meperdeh pmddikan, m d a s k a n  dirinya, 

clan meningkatkan kualityas hidyxry3, agar mnjad rnarmsia 

yang beriman, Maqiva, berat-awab, berakhlak d i a l  

bahagia, dan sejaMera sesuai dengan hak asasi manusia. 

Pasal 13 :Setiap cxang berhak uvtuk mengemhangkan dan mrrperdeh 

manfaat dari ilm penget ahuan dan tsWogi, sem' dan budaya 

sesuyai dengan martabat m a d a  derd kesejahteraan 

pribadnya, bangsa, dan m t  manusia. 

Pasall4 



(1) : Setiap orang berhak untuk berkmikasi dan menperdeh 

i n f m s i  yang dipertukan untulc mengerrbanghan pribadi dan 

linghungan sosialnya. 

AYat (2) :Setiap orang berhak lsrluk mencari, merrperdeh, mrriliki, 

menyirrpan, mengdah dan menyamikan infonnasi dengan 

mengunakan -la sejenis sarana ynng tersedia. 

Pasall5 :Setiap orang berhak M u k  rne~erjuangkan hak 

pengerrbangkan dirinya, baik secara pribadi mallpun kdektif, 

untuk merrbangun msyarakat , bangsa, dan negaranya. 

Pasal 16 :Setiap orang berhak mtuk melakwan pekerjaan sosial dan 

kebajikan, mencffrikan organisasi unCuk itu, termasuk 

menyelenggarakn pencfidkan dm pengajaran, serta 

mencjhirv dana urrtuk maksucl tersebut sesuai deryan 

ket etuan perat uran penndanecmlanc~an. 

Bagian Keenpat : Hak Menperdeh Keadilan 

Pasall7 : Setiap uang, tanpa diskrim'nasi, berhak untuk merrperdeh 

keadilan denfgan rmpjukan permd-ronan, pengaduan, dan 

gugatan, baik dalam perkara picfana, perdata, maupun 

adMrristrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas 

dan tidak merrihak, sewai deryan hvkum acara yary menjarrin 

pemeriksaan yam objektid deh hakim yang jyur clan adil untuk 

rm-rprdeh putusan yang adil dan benar. 

Pasall8 

aYat (1) :Setiap uang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena 

dsangka rnelakukan sesuatu tindab: pidana berhak diangap 

tidak bersalah, sanpai dbuktikan kesalahannya secara sah 

dalam suatu sidang pengadilan dan dberikan segala jarrinan 

hukum yang diperiukan Muk perbelaarmya, sesuai denyan 

ketentuan peraturan penntlang-undanqan. 



Aw~ (2) :Setiap orang tidak bdeh ditudut WLh dihukun atau dijkatuhi 

pidan, kecuali berdasarkan suati~ peratwan perundang 

undangan yang sudah ada sebdm tindak pidana itu 

dilakukanrrya. 

aYat (3) :Setiap ada perubahan dalam peraturan penmdawundangan 

maka berlaku ketentuan yang paling mmgmtmgkan baa 

t ersangka. 

a ~ t  (4) :Setiap orang yang dperiksa berhak merxlapatkan bantaun 

hukun sqak saat penyilidikan sznpai adanya putusan 

pengadlan yang telah merrprdeh kelcl-ratan hukum tetap. 

ap t  (5) :Setiap orang tidak dapat clitlntlrt a u k  kedua kalinya dalam 

perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah 

merfperdeh pttusan pengaclilan yang berlnratan tnhm tetap. 

Pasall9 : 

Vat (1) :Tiada suatu pelanggaran atau kgahatan apa pur diancarn 

dengan hukman berupa perarmsan selcnh harta kekayan 

Mlik yaw bersalah. 

ap t  (2) :Tidak se<xang pun atas putusan pengadIan bdeh dpidana 

penjara atau lclrnngan berdasarkan atas alasan 

ketidakmarrpuan untuk mmmhi watu kwajiban dalam 

perjanjian utang pilltang. 

Bagina Mima : Flak Atas KAxtmsan Ribadi 

Pasal20 

aYat (1) :Tdak seorangpun bdeh diperbudak atau diperharrba. 

Ap t  (2) : Perbudakan atau perharian, perdagangan budak, 

perdagangan wanita, dan segala pcwbuatan k q a  apapm 

yang tyuamnya serupa, dilarang. 

Pasal21 :SeZiap orang berhak atas keutlltMrl pribad, baik rohard 

rrtayxn jasmani, dan karma itu tidak bdeh mmjad oQek 

penelitian tanpa persetquan darinya. 



:9etiap cxang bebas rnerneluk agamanya masingmasing dan 

untuk beribadat rrmtrut agamanya dan kepercayannya itu. 

:Mgara m'arr in  kemerdekaan ritiap orang r m l u k  

agamanya masing-amsing clan WLh beribadat menurut 

agamanya dan kepercayaannya itu. 

:Setiap orang bebas lntuk menllih dan mmpymyai keyakinan 

pditiknya. 

Wisp arang bebas cntlk merrpcr?lai, rrm@uarlcan dan 

menyebarluaskan pendapat sesuai Iiati nuaraninya, secara 

lisan dan atau tllisan mdalui m a  cetak mayxln elektrardk 

dengan memperllatikan nilai-m'lai agama, kesusilaan, 

ketertihn, perdingan uwn, dan ketrtuhan bangsa. 

;Setiap orang berhak lntuk b-, berapat, dan berserikat 

a u k  maksud-maksud dami. 

:Setiap warga negara atau kel(3hfmk masyarakat berliak 

mendirikan partai pdiiik, l-ga swadaya masyarakat atau 

wganisasi lainnya lntuk betperan serta dalam jalannya 

pemerirtahan dan petlyelalggaraan negara sejalar~ dengan 

tuntuan perlindqan, perwgakan, dan penajuan hak asasi 

manusia sesuai dengan kdentuan peraturali penn&mp 

undangan. 

:Setiap uang berhak Muk mencapaikan pendapat d mrka 

umum, termask hak untuk mogoh zesyai dengan ketentuan 

peratwan penaxtang-u#fangan. 

:Setiap uang berttak menlliki, menprdeh, rnenganti, atau 

mmpertahankan st atus kewarganegaraannya. 



A@ (2) :Setiap orang bebas rnemilih kwarganegaraannya dan tanpa 

dskrirrinasi berhak menimati hak-hak yang bersmer dan 

melekat pada kewargamgraarmya wrta wajib melaksanakan 

kewajibannya sebagai warcga negara sesuai dengan ketentuan 

perat wan penrmlanjundaryan. 

Pasal27 

aYat (1) :!Setiap warga negara lncknesia h h a k  urrtuk secara bebas 

bergerak, berpindah, dan berterrpat tinggal dalam wilayah 

negara Repllblik Indonesia. 

A p t  (2) :Setiap warga negara lnclonesia bFtrhak meninggalkan dan 

rnasuk kerrbali ke wilayah negara Rmublik I m s i a ,  sesuai 

dengan ketentuan peraturan penndawwndangan. 

Bagian Keenam : t-lak atas rasa b m n  

Pasal28 

a p t  (1) :Setiap cxang berhak mencari suaka untuk menperdeh 

perlindmgan pditik dari negara lain. 

Af l t  (2) ;Hak sebagaimana imaksud dalam ap t  (I) tidak M a k u  bagi 

mereka yang melakukan hejahatan nanpdiiik atau perbuatan 

yang bertentangan dengan tjuan dan prinsip Perserikatan 

bangsa-Bangsa. 

Pasal29 

ap t  (1) :Setiap,uary berhak atas perlinchgan dii pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan hak rrlliknjn. 

A p t  (2) :Setiap u-ang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai 

marwsia pribadi dma~m m,ia ia berada. 

Pasal30 :!Map orang bdmk atas rasa a m n  dan tderam serta 

perlirxkqan terhadap ancarnan ketakdan LRltUh herbuat atau 

tidak bertxlat sesuatu. 

Pasal31 

a p t  (1) :Tenpat kediaman siapapw tidak bdeh dignggu 



a p t  (2) :Mencjinjak atau mmasuki suatu pekarangan terrpat kediamn 

atau memasuki suatu rumah bedentangan dengan kehendak 

orang yang mendiarrinya, hanya diperbdehkan dalam hal-ha1 

yang telah ditetaphan deh undanpundarg. 

Pasal32 :Kemerdekaan dan rahasia dalam hthqjan swat menyurat 

temsuk huburyan k-kasi melal~i sarana elektronik tidak 

bdeh diganggu, kecuali atas perintah hakim, atau kekuasaan 

lain yang sah sesuai dengan ketentmn peraturan penmdang 

undangan. 

F'asal33 

aYat (1) :Setiap crang berhak untuk behas dari penyiksaan, 

pencghukman atau perlakuan y a w  kejam, tidak manusiawi, 

merendahkan derajat dan rmdabat kmnusiaarmya. 

A ~ a t  (2) :!Map wary berhak untuk bebas dari ~enghilangan paksa dan 

penghilangan nyawa. 

Pasal 34 :Setiap orang tidak bdeh ditangkap, ditahan, disiksa, 

dikucilkan, dasingkan, atau dbuang secara se~lenangwenaty. 

Pasal35 :Miap aang berhak t-ridup didalam tatanan masyarakat dan 

kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang 

menghcmati, melimhngi dan melaksanakan sepenihnya hak 

asasi manusia dan kewajiban dasar manvsia sebayaimana 

diatur dalam undangjuxfang ini. 

Bagian WtujLh : Hak atas Kesejahteraan 

Pasal36 

a ~ a t  (1) :Setiap orang berhak merrpunyai rrdlik, baik sendiri mauputl 

bersama-sama dengan cxang lain cfemi ~ e w a n g a n  dirinya, 

keluarga, bangsa, dan masyarakat drmgan cara yang tidak 

melanggaran hukum. 

A p t  (2) :Tdak sewang pun bdeh drawas rrilikinya dengan 

sewertang-wenany dan secara melawan hukum 



Ayat (3) 

Pasalo 37 

ayat (1) 

:Mk rrilik merrplplyai fun@ sadal 

:PencaWan hak rrilki atas suatu bmda derri kepentingan 

umm, hanya cliperbdehkan dengan menganti kaugjan yam 

wajar dan segera serta pelaksanaarnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan penndarg-uxtangan. 

:Ppabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan I-Wm derri 

k-ingan mun haw dmrsnahkan atau tidak dberdayakan 

baik urtlk selamanya m a w  u8ntlk m a r a  waktu maka 

hak itu dlaMcan derrgan rnenganti k-an sesuai dengan 

ketentuan peratyuran pemmlanplmlangan kecuali dtentukan 

lain. 

:Setiap warga negara, sesuai dengan baat, kecakapan, dan 

kemarrplran, berhak atas pekerjaan yaw layak. 

:SeZiap orang berhak cbgan bebas memilih pekerjaan yang 

dstlkainyadan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan 

yang adl. 

:Setiap orang, baik pria m a w  wanita yang melakukan 

pekerjaan yang sama, sekanding, Wara atau serupa, berhak 

atas upah serta syarat-syarat perjarjiankerja yang =ma. 

:Setimp orang, baik pria m a w  wanita, &lam melakukan 

pekerjaan yang sepadan dengan rmrtabat kemanusiaamya 

berhak atas upah yang ad1 sesuai derrgan prestasinya dan 

dapat w a r f i n  kelarrsungan kehickpan keluarganya. 

:!Map crang berhak cntuk &rikan serikat pekerja clan 

tidak bdeh d h a M  Muk m t j a d  arrggctanya demi 

melincbgi dan memperjuarrgkan keperrtinganya &a sesuai 

deqpn ketentuan peraturan perwdang-undangan. 



Pasal40 :Setiap orang berhak untuk berterrpat tinggal serta 

berkehidupan yang layak. 

F'asal41 

aYat (1) ;Setiap warga negara berhak atas jamnan soda1 yarg 

dibcduhkan mtuk hidup layak serta untuk perkembangan 

pribadinya secara utuh. 

Ayat (2) :Setiap penyadang cacat, crang yam benrsia lanjut, wanita 

hamil, dan anak-anak, berhak m d e h  kemxfahan dan 

perlakuan khusus. 

Pasal42 :Setiap warga negara yang berusia larjut, cacat fisik, dan atau 

cacat mental berhak mmprdeh perawatan, pemlidkan, 

pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, urrtuk 

menjamin kehidupan yary layak msuai deryan martabat 

kmnusiaamya, merdngkatkan rasa percaya diri, dan 

kemarrpuan berpartisipasi dalam ket3dupan bermasyarakat , 

berbangsa, dan bemegara. 

Bagian Kedelaoan : Hak Twut M a  dalam Perrrerintahan 

F'asal43 

a* (1) :Setiap warga mgara berhak dpilih dan rnerrilih dalam 
perrilihan cmm berdaswhan persamaan hak melalld 

pema\ylaan suara yang Ian-, utwm, bebas, rahasia, jujur, 

dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan permclang- 

m n .  

A~a t  (2) :Setiap warga negara ber'hak tunt s&a dalam pemerintahan 

dengan lan~)surry atau dmgan perantaraan wakil yang dipilihnya 

dengan bebas, mermrut cara yang ditentukan dalam peraturan 

~ e m n g - - m n .  
Pasal44 :Setiap wang sendiri myxn bersama-sama berhak 

mengajukan pendapat, permhcnan, pengaduan, dan atau 

usulan kepada paneridah dalam rams pelaksanaan 



permintahan yang bersih, efektif, dan efesien, baik dengan 

lisan maupun dengan tulisan s m i  dengan ketentuan 

perat uran penndang-uwjangan. 

Bagian Kesmbilan : Hak Wanita 

Pasal45 : Hak wanita dalam Imlanpundarg id adalah hak asasi 

manusia. 

Pasal46 :Sistm perrilihan urun, kepartaian, pmllihan anggda badan 

legidatif, dan sistern pengangkatan d bidang eksekutif, 

yudkatif, harus merjamin keterwakilan wanita sesuai 

persyaratan yarg cfitentukan. 

Pasal47 :Seaang wanita yang m - k a h  dengan secrarrg pria 

berkewarganegaraan asing tidak secara domatis merrIJikuti 

status kewarganegaraan suamnya tetad merrpunyai hak Lntuk 

menprtahankan, mengarti, atau merrperdeh kerrbali status 

kewarganegaraannya. 

Pasal48 :VVanita berhak untLlk m d e h  pendSdikan dan pengajaran di 

serma jenis, jerjang-, dan jalu pmidkan sesuai dengan 

persyuaratan yang t elah dt dukan. 

Pasal49 

aYat (1) :Wanita berhak untuk merrilih, cfoilih, diamat dalam 

pekerjaan, jabatan, dan prafesi sesuai dengan persyaratan dan 

perat uran peruxtang-uldaryan. 

Ap t  (2) :Wanita berhak mtuk rnendapat pePiMmgan ktKIsus dalam 

melaksanakan perkerjaan atau pr@&nya terhadap hal*hala 

yang dapat mengamm keselamatan dan atau kesehatannya 

berkenaan dengan fungsi reprochksi wanita. 

Ayat (3) Hak khusus yaw melekat pada dri umita dkarenakan fungsi 

reproduksinya, djan3n clan d l i ndw  deh hukun 



Pasal 50 :Wanita yaw telali diwasa dan atall telah menikah berhak 

LsAuk melakukan perbuatan hukum sencliri, kecuali dttentukan 

lain deh hukurn agarnanya. 

Pasal51 

ayat (1) : m a w  istri selama dalam ikatan perkawinan rnerrpunyai hak 

dan tanyungjawab yary sama clengan suam'nya atas s e m  

ha1 yay  berkenaan dengan kehidupan perkawinarmya, 

hubungan denyan anak-anaknya, dan perrili kan serta 

pengeldaan harta bersama. 

A p t  (2) :Setelah putusnya perkawinan, seoranq wanita merrplnyai hak 

dan tangmgiawab yang sama dengan mantan suarrinya atas 

s e w  hat yang Wenaan dengan anak-anaknya, dengan 

mrrperhat i kan kepent ingan t erbai k ba@ anak. 

Ayat (3) :Setelah putusnya perkawinan, sewang wanita merr~xarlgai hak 

y a y  sama clengan mantan suam'gaatas serrua ha1 yang 

berkenaan dengan harta bersama tanpa menyurangi hak anak, 

sesuai dengan ketentuan peratauan pnndang-undangan. 

Bagiar~ Kesepuluh : Hak Amk 

Parsal52 

aYat (1) :Setiap anak berhak atas perelindunyan deh wary tua 

keluarga, masyarakat , dan negara. 

& a t  (2) :Hak anak, adalah hak asasi rnarmsia dan untuk 

kepentingannya hak anak itu diakui a n  dlindunj deh h u m  

bahkan sejak dalam kandungan. 

F'asal53 

a p t  (1) :Setiap anak sqaka dalam kandmcpn, berhak untuk hidup, 

merl-pertahankan hidup, dan meniwat kan taraf kehidupannya. 

AYat (2) :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan 

status kewarganegaraan. 



:Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak 

rnenprdeh perawatan, pendicfikan, pelatihan, dan bantam 

khusus atas biaya negara, mtuk -am'n kchkhpannya 

semi denyan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa 

percaya dri, dan kemanpuan berpartidpasi dalam keHckpan 

bermasyarakat , berbangsa, dan bemqpra. 

:Setiap, anak berhak urrtclk beribab3h menurclt agamanya, 

berpikir, dan berekspresi sesuai dmpn  t imat intektualitas 

ban usianya d bawah birrbingan orang tua ban atau wali. 

:Setiap anak berb.k LntW merrgetahJi siapa orang tuannya, 

dbesarkan, ctan d a m  dej orang t u a w  sendiri. 

:dalam hal orang tua anak tidak mnpu -&an dan 

memelihara anakrrya dengan baik dan sesuai dergan undaryq- 

uxlang ini maka anak tersebut bd& diasuh atau diangkat 

sebagai anak deh orang lain semi dmgan ketentuan 

peratwan permda~uxlarpin. 

:Setiap anak berhak mtuk dibesarlmn, dpelihara, drawat, 

ddclik, darahkan, dan dbinnbing kehiduparrrrya deh orang tua 

atau walinya sarrpai dewasa sesrmi dengan ketentuan 

peratwan pe~dary-undapn. 

:Seaam anak berhak mmlapatkan sang tua angkat atau wali 

berdasarkan plltusan pengadtan agabila kedua arang tua telah 

meninggal M a  atau karena suatu seb.3b yang sah tidak dapat 

malankan kewajibamya sebagai orang tua. 

:Orang tua amat atau wali sebagaimna dirnaksud dalam 

ayat (2) harus malankan k w i b a n  sebagai orang tua yang 

sesunggphnya. 



:Setiap anak krhak untuk rnemlapatkan perlindungan hukurn 

dari segala Muk kekerasan fisik clan mental, penelantaran, 

perlakuan buruk, dan pdecehan seksual selama dalam 

pengasuhan orang tua atau walirrya, atau pihak lain mana pun 

yang bertangguryiawab atas pengasuhan anak tersebut. 

:Dalam ha1 crang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan 

segala bentuk perrganiayaan fisik atau mental, penelantaran, 

perlakuan bur&, dan pelecehan sehsual termastrk 

pemerkosaan, dan atau pembmhan terhadap anak yang 

seharusnya dilindungi rnaka harus dikenakan m a t a n  

hukuman. 

:Setiap anak berhak wtuk tidak dipisaman dari orang tuanya 

secara bertentangan d-n kfi?hmckalc anak sendiri, kecuali 

jika ada alasan clan atwan hukurn yang sah y a y  mnunjukkan 

bahwa pemisahan itu adalah derri k-ingan terbaik bagi 

anak. 

:Dalam keadaan sebagairnana dmaksud dalam a p t  (I), hak 

anak urrtlrk b e r t m  langswrg dan berhbungan pribadi secara 

tetap dengan orang tuanya tetap djam'n deh mdanpundang. 

:Setiap anak berhak meperdeh pendidkan dan pengajaran 

dalam rarrgha pengembanpan pribadinya seami dengan Mnat, 

bakat , dan tingkat kecerdasannya. 

:Setiap anak berhak memri, m r i m a ,  dan mrrberikan 

i n f m s i  sesuai dengan tingkat intektualitas dan usianya derri 

pngemhngan drinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai 

kesusilaaan dan kepatutan. 

:EHiap anak berhak unCuk beristiraht, bergad dengan anak 

yaw sebaya, bermain, berekresi, darl berkreasi sesuai denga 



rrinat , bakat , dan tinykat kecerdasawya derri pengerrbangan 

dirinya. 

:Wisp anak berhak unt* merrperde4 pelayanan kesehatan 

dan jaMnan sosial secara layak, s e m i  dengan kebcltlhan fisik 

clan mental spritualnya. 

:Setaip anak berhak untlrk tidak dliktkan di dalam perist'rwa 

peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan 

peristiwa lain yaw menyandung lrns~lr kekerasan. 

:Setiap anakn berhak memperdeh perlinckaryan dari kegiatan 

eksplatasi ekrxKxni dan setiap pekerjaan yang merrbahayakan 

drinya, sehingga dapat mengganggu perrclidkan, kesehatan 

fisik, moral, hehiwan sosial, dan medal spritualnya. 

:Setiap anak berhak untwk merrperdeh perlinduKJan dari 

kegiatan eksplcitasi clan pelecehan seksual, penculikan, 

perdangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgmaan 

narkdika, psikdrcpika, dan zat adiktif laimya. 

:Setiap anak berhak mtuk t ibk  djadikan sasaran 

penganiayaan, penyiksaan, atau peniatuhan Maman yang 

tidak rnanusiawi. 

:l-Wuman mati atau hukmn  s e w  hi- tidak dapat 

clijatuhkan Wuk peiaku timlak pidana yang masih anak. 

:Setiap anak berhak mtwk tidak drarrpas kebebasannya 

secara melawan hukum. 

:Penangkapan, penahanan, atau pidam penjara artak hanya 

bdeh dilakukan sesuai dengan huhwn !mng berlaku dan haw 

dapat dilaksanakan sebagai upaya terahhir. 

:Setiap anak yang drarrpas kekbasannya berhak 

mendapatkan perlakuan secara rnamrsiawi dan dengan 

rnerrperhatikan kebutuhan pengerrbangan ' pribadnya sesuai 



Bab IV 

Pasal67 

dengall usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, 

kecuali demi kepent ingannya. 

:Setiap anak yaw cfiranpas kebebasannya berhak 

mencperdeh bantuan hukum atau bantian laimya secara efektif 

dalam setiap t ahapan upaya hukum yanq beriaku. 

:Setiap anak yang dirarrpas kebebasanrrya berhak untuk 

mmbela diri ban meperdeh keadilan di depan PencJadilan 

CL7ak yang objektif dan tidak meMhak dalam sidang yang 

tertutup Lortuk u m ~ n  

: Kewajiban Dasar Manusia 

:!Map orang yam ada dalam wibyah negara Republik 

Indonesia wajib patuh pada peraturan pefmdarg-undanyan, 

hukun tak tertulis, clan hukm irrCernasim1 rnengenai hak asasi 

manusia yang telah diterima deh negara Repuklik Indonesia. 

:Setiap waraga negar awjib ikut s&a uapaya perrbelaan 

negara sesuai dayan ketentuan peratwan penndang- 

mdangan. 

:Setiap orang wajib menyhormati hak asasi rnanusia orang lain, 

m a t ,  etika, dan tata tertib kehirfvapn bemsyarakat, 

berbangsa, dan bemegara. 

:Setiap hak asasi marmsia seseorang mmirrbulkan kewajiban 

dasar dan tamawab wtuk mengkmati hak asasi manusia 

orang lain secara tirrbal balik serta mnjadi tugas pemerintah 

Lklfuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan 

m j u k a m y a  

: Dalam malankan hak dan kebebasamya, setiap orang wajib 

tuduk kepada m a t a s n  yang ditetapkarl deh Lnda~undang 

dengan maksud untuk rnenjan*in pengakuan serta 

penghcrmatan atas hak kebebasan mang lain clan untuk 



Bab V 

Pasal71 

Bab MI 

Pasal75 

memuhi tlntutan yang adl sesuai dengan pertinbangan 

m a l ,  keamanan, dan ketertiban urum dalarn suatu 

masyarakat dernokratis. 

: Kewajiban dan tanggmg Jawab Perrwintah 

:Pemerintah wajib clan berta- jawab men@mmti, 

melindungi, menegakkan, dan m j u k a n  hak asasi mads 

yang datw &lam undan&uxtang ird, peraturan penndang 

uxlangan lain, dan tnkm intmsianal tentang hak asasi 

mamrsia yang dterirna deh negara R w i k  Inckmesia. 

:-jiban dan tarrggung jawab Pemen'ntah sebagai rnana 

dimaksud dalarn Pasal 71, meliptAi langkah irrplementasi yang 

efektif dalam bidang + pditik, e%orxxri, sosial, budaya, 

pertahanan kearnanan negara, dan bidang lain. 

: Perrbatasan dan Larangan 

:Hak clan kebebasan yang diatllr da!am lndawmdang ini 

hanya dapat dbatasi deh dan berdamrkan undang-mdang, 

semata-rnata uduk merjam-n pengakuan dan penghomratan 

terhadap hak asasi rnanusia serta kehbsan dasar orang lain, 

kesusilaan, ketertiban ~mm, dan keprtingan bangsa. 

:Tidak satu ketentuan pun dalam LlrrJawmdang id bdeh 

dartikan bahwa pemerirrtah, prtai, gdmgan, atau pihak rnam 

p dbenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak 

asasi rnanusia atau kebebasan dasar yang da tu  dalam 

uxfanpundang. 

:Ku-risi Nasiclnal Hak k s i  Wnusia 

: Kcxmas HAM batqmn: 

a. mmgmhngkan kondisi yang kcxKkrsif baa pdaksanaan 

hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Uld-Wng 

Dasar 1945, clan Ragam Perserikata Bang-Bangsa, serta 

Deklarasi Ul iwsisal k k  Asasi Manusia. 
- 



b.Mngkatkan perlinduyan clan mnegakan hak asasi 

rnanosia gma berkerrJ3angnya pribad rnamrsia Indonesia 

seutuhnya dan kernam-  berpartisipasi dalam berbagai 

bidang kehidLqpan. 

: Wuk rnencapai tquamya, Ksmnas HWl melaksanakan funysi 

pengkajian, penelitian, penyduhan, pemantauan, ban mediasi 

tentang hak asasi rnanusia. 

:kmnas HAM bs rawakan  tdcoh masyarakat yang 

prdesional, berdedikasi dan M n t q p s i  tinggi, menghayati 

cit*cita negara M dan negara kesejahteraan yang 

berintikan keadlan, rrmghmmti hak asasi rnawsia clan 

kewajiban dasar rmnusia. 

:Kmms I-!AM berheckrcfukan d ibwkota negara Republik 

I~ldarmia. 

:Perwakilan Kom?as )-WVI dapat didirikan di daerah. 

:Kcmas HAM berasaskan Pancasila 

: K m s  H4M merrpunyai keltmgkapan yang terdri dari: a. 

3dang paripma, dan b. Subkorrisi. 

k m a s  WWl mempwyai sebuah Sekretariat Jemleral sebagai 

umur mayanan. 

:Sfclang Pariplrrna adalah pemegang kekuasaan tertinggi 

K m s  HAM 

:Sfclang Paripurna terdiri dad selu-uh anggda K m s  HAM 

: 8 dang paripuma menet apkan Peraturan Peratwan Tata 

Tertib, Program Kerja, clan Mekar im Kerja Karmas HAM. 

:Pelaksanaan kwatan Komnas HAM dlakukan deh !%bkcuisi 



:ktentuan mngenai Subkirrisi datur dalam Peratwan Tata 

Tertib Kmias HAM. 

: Sekretariat Jemleral mencberi kan pel ayanan adrrinsitratif bagi 

pelaksanan kegiatan K m a s  W. 

: Sekret ariat Jenderal dipirrpin deh Shetaris Jenderal dengan 

dbantu deh unit kerja &lam bent& birebiro. 

:Sekretaris Jenderal dijabat deh seorrtng Pegawai Negeri yang 

M a n  anggda Karmas HAM 

:Sekretaris Jenderal diusulkan deh Eldang Paripwna dan 

ditetapkan dengan Keputusan Resideri. 

Kecludukan, tugas, t a m  jawab, dan susunan uganisasi 

Sekretariat Jenderal clitetapkan dengaq Keputusan Residen. 

:Ketentuan rnengenai Sdang Paripurna dan Sktkcaisi 

ditetapkan lebih laqut &lam Pertawan Tata Tertib Kmnas 

M. 

:Anggcta Kormas WUVl berjumlah 35 (tiga puluh lima) uang 

yang dipilih deh W a n  Rwakilan R3kyat Republik Indonesia 

berdasarkan us&u~ Kormas HAM dan dresrrikan deh 

Residen selaku Kepala hkgara. 

: K m s  H4M ciipirrpin deh sewany Ketua dan 2 (dua) orang 

wakil Ketua. 

:Ketua dan M k i l  Ketua K m s  H-G1M dipilih deh dan dari 

Anggota. 

:Mass jabatan heanmaan brmas HPhll selama 5 (lima) 

tahm clan setelah berakhir &pat damat  k-li hanya urRuk 

1 (satu) kali masa jabatan. 

:Yaw dapat diangkat m e a d  arygcta K m s  HAM adalah 

Warga Ngtara Indonesia yang: 



a. Meniliki pengalaman dalam ipaya rnemajukan dan 

melindungi cxang atau kekmp& y n g  dilanggar hak asasi 

marmsianya. 

b. berpenyalaman sebacpi hakim, j2ksa, pdisi, pmgacara, 

atau pengemban prafesi h&um lainnyri. 

c. berperyalarnan di bidang leyislatif, eksekutif, dan lerrbaya 

tinggi negara; atau 

d. Merupakan tqd.1 agama, tokdi masyarakat, anggcta 

lembaga swadaya masyarakat, dan kafangan p e r g m n  tinggi. 

Pam185 

a p t  (1) :Perberhentian arggda K m s  H4FJ dilakukan berdasarkan 

Keputusan SSdang Pnripurna dan diberitahukan kepacla Dewan 

Pennrakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan 

Keputusan Resdien. 

A ~ a t  (2) :Pnggcta Kamas HAM berhenti antawaktu sebacjai a n m a  

karena: 

a. meninggal dunia 

b. atas perMntaan smdri 

c. saki jasmani atau rohani yang men~rakibatkan anggcta tidak 

dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun secara terus 

menerus; 

d. dpidana karena bersalah mclakukan tindak pidana 

kejahatan, atau 

e. melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hat lain yany 

diputus deh Sicfang Paripurna karena karena mememarkan 

martabat dan reputasi, dan atau rneqxangi kemandirian dan 

kredtbilitas K m s  HAM. 

Pasal86 



a~a t  (1) : Ketentuan tat a cara perrilihan, pengangkatan, sert a 

merhent ian keanggotaan dan pimpinan Kumas HAM 

ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib b m a s  HAM. 

Pasal87 

a ~ a t  (1) :Setiap a-a K m s  HAM berkwajiban: 

a. Menaati ketentuan peraturan pemdang-undangan yang 

berlaku dan kepcltusan Karmas HAM. 

B. Berpartisipasi secara aMif dan smgguhsunggh untlk 

tercapainya t yuan Karmas HAM; dan 

c. Menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya 

rnerupakan rahasia Karmas l-l4M y a q  diperdeh berdasarkan 

kecluckkarnya sebagai a m a .  

& a t  (2) :Setiap anggda Karmas M M  berhak: 

a. Merrydrrpaikan W a n  clan penrlapat kepada Sdang 

Par ipm dan Wkom'si; 

b. Merrberikan suara dalam pengarnilan kepcltusan Sdang 

Paripurna dan Subkorrisi; 

c. Mengajlkan dan m l i h  calm Ketua dan wakil Ketua 

Kixmas HAM dalam Sidang Paripuna; dnrl 

d. MengajWan bakal calm m a  Kumas HAM dalam 

Pasal88 :Ketentuan lebih lanjut mengenai kwajiban dan hak m a  

Kumas HAM serta tata cara pelaksrrnaamya ditetapkan 

dengan Fkraturan Tata tertib Komlas MI. 

a ~ a t  (1) :Muk rnelaksanakan fingsi K m s  H4M dalam pengkajian 

clan penelitian sebagairnana drnaksud dalam Pasal 76, 



a. Pengkajian dan penelitian berbagai i n s t r m  internasicxral 

hak asasi manusia d-n tujuan merrS3erikan saran-saran 

mngenai kemngkinan aksesi dan atau ratifikasi; 

b. Pengkajian dan penelit ian berbapi perat uran pe~dang-  

Imlangan untuk rnerrberikan rekmndasi mncjenai 

penbentukan, perubahan, dan pencabut an perat uran 

perundawundangan yaw berkaitsn clengan hak asasi 

manusia; 

c. Penerbitan hasil penyakajian dan penelitian; 

d. Sucli kepustakaan, stud lapangan dan studi banding di 

W r a  lain rnengenai hak asasi mads; 

e. Permahasan berbagai masalah yang berkaitan denyan 

perlindmgan, penegakan, dan pemjuan hak asasi marmsia; 

dan 

f. KRrjasama pengkajian dan penelmtian dmgan orcganisasi, 

lemabga atau pihak lainnya, baik tingkat nasiu-tal, regional, 

mpun interansitma1 dalam bidang hak asasi manusia. 

Apt  (2) :Wuk melaksanakan fungsi K m s  HAM dalam penyuluhan 

sebagaimana climaksud &lam Pasal 76, K m s  HAhA 

bertugas dan berwemnj mlakukan: 

a. Penyebarluasan wawasan mngenai hak asasi mansuia 

kepada masyarakat Indcmsia; 

b. Cpaya peninghatan kesadaran masyarakat tenatng hak 

asasi rnanusia melalui lerrbaga pendidikan formal dan 

nctlfa-mal serta berbagai kalangan lainnya; dan 

c. Kerja sam dengan oragnhasi, lerrbaga atau pihak lainnya, 

baik di t imat nasional, ragiml, moun interansional dalam 

bidancj hak asasi manusia. 



Ap t  (3) : Wuk melaksanakan funpi K m s  HAM dalam pemantauan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Kcrmas I-IAM 

bertugas dan berwenang melaklkan; 

a.pengarnatan pelaksanaan hak asasi mlwsjadan penyusunan 

laporan hasil penyamat an tersebut; 

b. Penydidikan dan pemxiksaan terhadap peristi i yang 

tin;bul dalam masyarakat yang krdasarkan Hat atau 

lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi 

mamtsia; 

c. Pemanggilan kpada pihak pengadu atau korban maupun 

pihak yang diaclukan untcdc drrinta dan didengar 

ket erangannya; 

d. Pemanggilan saksi untuk dirrinta clan didengar kesaksiamya, 

dan kepada saksi pengadu dirrinta menyerahkan bukti yam 

chperlukan; 

e. Penirrjauan cli tenpat kejadan dan tempat lainnya yang 

danggap 

f. Pernanggilan terhadap pihak terkait untuk memebrikan 

keterangan secara t ertulis at au rneryerahkan dolnmen yang 

diperlukan sesuai dengan aslinya dmgan persetujuan Ketua 

Pengadlan; 

g. Pemeriksaan seterrpat terhadap m h ,  pekarangan, 

bangunan, dan tempt-tenpat lainnya yang d i m  atau 

drriliki pihak tertentu dmgan perWquan Ketua Pengadlan; 

dan 

h. M e r i n a  pendapat besdasarkan persetyuan Ketua 

Pengadlan terhadap perkara terterrlu yang sedan9 dalam 

proses peradilan, bilamana &lam perkara tersetxrt terdapat 

pelanggaran hak asasi manusia dalarn masalah pllblik clan 

acara pemeriksaan deh pengadIan yang kermciian pendapat 



m a s  WU\n tersebut wajib diberitah~kan dell liakim kepada 

para pihak. 

A p t  (4) :Muk  mlaksanakan fungsi K m a s  HAM dalam mediasi 

sebagaimana dmaksud dalam Pasal 76, Karmas WlWl 

bertugas dan bewenang Wakukan: 

a. Perdamaian kedua belah pihak 

b. Penyelesaian perakara mlalui cara konsultasi, negosiasi, 

Wias i ,  kmiliasi, dan penilaian aMi, 

c. Pemberian saran kepada para p ibk untuk menyelesaian 

setqketa melalui pengadilan, 

d. Petlyarrpaian rekmmdasi atas suatu hasus pelanggaral~ 

Imk asasi rnanusiakepada pemerirl ah u7fuk ditindaklanjuti 

penyelesaiaannya, dan 

e. Penyampian rekunendasi atas smtu kasus pelanyyaran 

hak asasi rnanusia kepada Dewan f+rwakilan Rakyat Republik 

I ndmesia untuk ditindaklanjut i . 
Pasal90 

a ~ a t  ( 1 ) :Setiap wang dan atau sekeloqxk orang yang rnem'liki alasan 

kuat bahwa hak asasinya telah dilawar dapat mengajukan 

Iaporan clan pengaduan lisan atau tertldis pada Kcxmas W. 

ayat (2) :Pengacluan hanya akan mendapat pe%yanan apabila disertaai 

dengan iderrCitas penccdu yang bemr dan keterangan atau 

bukti a w l  yarg jelas tenatng materi )ring cliadukan. 

Ayat (3) :dalam ha1 pengaduan diajukan deh piflak lain maka pengaduan 

h a m  disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya 

dlanggar sebagai kwban, kecuali unt~k manggaran hak asasi 

manusia t erterrtu berdasarkan pertirbangan Karmas H4M. 

Ayat (40 :Pengactuan pelanycgaran hak asasi manusia sebagaimana 

dmaksud dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui 



perwakilan mngenai pelanggaran hak asasi r d a  yang 

dralarri deh h e l m  masyarakat. 

Pasal91 

aYat (1) :Pemeriksaan atas pengaduan kepada Kcmas HAM tidak 

dlakukan atau dihentikan apabila: 

a. Tidak merriliki bukti a w l  y a y  memadai, 

b. Materi pmgaduan W a n  masalah pelanggaran hak asasi 

rnanusia, 

c. -&an diajukan derigan itikad b r a  atau temyata tidak 

ada kesmgghan dari pengadu; 

d. Terdapat qmya hkm yang lebih efektif baa penyelesaian 

materi pengacluan, atau 

e. Sedang berlangsung perryelesaian melalui upaya hukum 

yang terseciia sesuai deryarl ketentuan peratuan punclang- 

uwlangan. 

Ap t  (2) :Mekarrisme pelaksanan kewenangan untuk tidak melaman 

atau m m i k a n  pemerikasaan sebagairnana dmaksud 

dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib 

m s  HAM. 

PasalQ2 

ayat (1) :Dalam ha1 terterrtu dan bila ciipandang perlu, guna mdindungi 

kepertingan dan hak asasi yaw b e r m w a n  atau 

terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, 

K m s  WlWl dapat menetaman unCW merahasiakan identitas 

pengadu, dan perrS3en keterangan atau Mi laimya sefta 

pihak yang terkait dengan rmt eri acluan atau pemantauan. 

A ' t  (2) :Kamas HaM dapat menetapkan urtcrk rnerahasiakan atau 

merrbatasi penyebarluasan suatu ketwangan atau bukti lain 

yam diperdeh Karmas MM, yang berkaitan dengan materi 

pmgaduan atau pemantauan. 



Ayat (3) : Penetapan sebagaimana dmaksud &lam ayat (2) ddasarkan 

pada pertimbangan bahwa penyebarluasan keterangan atau 

bukti lainnya tersebut dapat : 

a. Merrbahayakan kearnanan dan kesdarnatan negara 

b. Membahayakan keselamatan dan ketertiban umm, 

c. Merrbahayakan kesdamt an perorangan 

d. Mencemarkan nama baik percrangon, 

e. m a n  rahasia negara atau hal-ha1 yang wajib 

drahasiakan dalam proses pengantilan keputusan pemerintah, 

f. MerrSxxcrkan haChal yang wajib drahasiakan dalam proses 

penyelidikan, pemntutan, clan perddangan suatu perkara 

pidana, 

g. Menc_lhamat tenruujudnya pmydesaian terhadap rnasalah 

yaw ada, atau 

h. Membxorkan hal-ha1 tersmasllk dalam rahasia dagang. 

Pasal93 :Pemwiksaaan pdanggaran lmk llak asag m a m a  cfilakukan 

secara twtutup, keclrali dtentukan lain deh Kormas H9M. 

Pas3194 

a~a t  (1) :Rhak pengaclu, korban, saksi, dan atau pihak laimya yang 

tw-kait sebagairnana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c 

dan d, wajib rnemer#hi pernrintaan K m s  HAM. 

Ayat (2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 

dpenuhi deh pihak lain yaw bersafqkutan maka bagi merke 

berlaku ketentuan Pasal95. 

Pasal95 :Ppabila seseoamg yang dpanggil tidak datang menghadap 

atau menolak rnerrberikan keterangamya, Kwmas t-L4M dapat 

merrirrta bantuan Ketua PertgadIan Llntuk p e m h a n  panggilan 

secara paksa sesuai m a n  ketentuan peratwan penmdanq 

undangan. 



Bab Vlll 

Pasall00 

:Penyelesaian sebagaiman dimaskud dalam pasal 89 ayat (4) 

hunrf a clan b, dilakukan deh anggda Komas )-WVI yang 

dit unjuk sebagai mediator. 

: Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dmaksud dalam ayat 

(A), benrpa kesepakat an secara t ert dis dan ditandatangard 

deh para pihak dan clikukuhhan deh mediator. 

:Kesepakatan tertulis sebagaiman dmksud dalam ayat (2) 

merupakan keplausan W a s i  yang mengikat secara hukm 

dan berlaku e g a i  alat Mi yang sa11. 

:apabila keputusan tidak dlaksanakan deh salah satu pihak 

dalam jangka waktu yang metapkan dalam keputusan tersebut 

maka pihak lainnya dapat mem'ntakan kepada Pengadlan 

Negeri seterrpat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat 

alaksanakan dengan p e m h h h n  kalimt "Derri Keadlan 

Berdasarkan Ketchanan Yang Maha €an. 

: K m s  HAM wajib menyarrpaikan lapcxan tahunan tentang 

pelaksanaan fur@, tugas, dan wmvmangnya, serta kondsi 

hak asasi marmsia, dan perkara-perkara yang ditamnya 

kepada Pewan Perwakilan Rakyat Replrblik Indmesia dan 

Resiclen m a n  t-usan kepada Mehkamah m. 
:h~cjsrran K m s  WUVl clibebankan kepada A-gpran 

M a p a t a n  dan Belanja Negara. 

:Keterrtuan clan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan 

wewenang &a kegiatan K m s  H4M diatw lebih laQa 

dalam Peratwan Tata Tertib )cllwmas HAM. 

Partisipasi Masyarakat 

:!Map orang, kelorrpoh, cxgallisasi pditik, organisad 

masyarakat , lmbaga swadaya masyarakat , at au lerrtmga 

kemasyarakatan laimya, beti~ak berpartisipasi daiam 

perlindungan, penegakan, dan pemajuav hak asasi mamrsia. 



Pasal 101 

Bab X 

:Setiap orang, kelmpok, uganisasi pditik, oryanisasi 

masyarakat , lemaga swadaya masyarakat, atau lemaga 

kemasyarakat an lainnya, Whak meqarrpaikan laparan at as 

terjadinya pe lamran  hak asasi mnusia kepada Kcmras 

WlWl atau lembaga lain yargj benmang dalam rangka 

perlindunyan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. 

: Setiap orang, ke lmpk,  organisasi pditik, oryanisasi 

masyarakat , lerrbaga swadaya ma ymrakat , at au lerrbaga 

kemasyarakat an lainnya, berhak LRlfi k mengajukan ususlan 

mengenai p e m n  dan kebijakan yanq berkaitan dengan hak 

asasi manusia kepada K m a s  HAM di?n atau lerrbaga lainnya. 

: Setiap orang, keloncpa, ugani~asi pditik, arganisasi 

masyarakat , lerrbaga swadaya masyarakat , perguruan tinycji, 

lerrbaga stucfi, atau lerrbaga kemawrakatan lainnya, baik 

secara sencriri-mri mupun bekerjasama dengan Kcmas 

H4M &pat melakukan penelitim, pencfidkan, dan 

penyebarluasan infu-masi rnengenai hak asasi mnusia. 

: PengadIan Hak h s i  Manusia 

;Wuk mengadili pelangcgaran hak asasi rnanusia yang berat 

dibentuk PengadIan M k  PIsai Manusia di lincgkungan Peracblan 

m 
:Pengadilan sebagaimana drnaksud dalam ayat (1) dbentuk 

dengan undang-undartg dalam jangk~ waktu paling lama 4 

(errpat) t ahun. 

Sebefum terbentuk Fengadilan Ha /Irsasi Manusia sebagaimana 

dirrraksucl dalam ayat (2) maka kasuskasus pelanggaran hak 

asasi rrtama sebagaimna dimaksucl dalam ayat (1) diadili 

deh pengadlan yary berwenang. 

: Ket entaun Perali han 



Pasall05 

a ~ a t  ( 1 ) :Segala ketentuan mengenai hak assi  manusia yang datur 

dalam peratwan penrxfang-undangan lain dnyatakan tetap 

berlaku sepanjang tidak datur dengan imiargwmdarrg i r t  

Ap t  (2) :Pada saat berlakunya uncbng-uxfaw 'ni: 

a. Kumas Ham yang dberrtldc kdasarkan W u s a n  

Redden Nwr#r 50 Tahun 1993 tentang Korrisi Msional Hak 

Asasi Manusia dnyatakan sebagai Kcmas H9M menmd 

uxtang-unbang ini, 

b. Ketua, Wkil  Ketua, clan anggda Kamas HAM rnasih tetap 

menjalankan kmgsi, tugas, dan wewenangnya, berdasarkan 

mdawundang ini sarrpai ditetapkam)~ keanggdaan Kormas 

HAM yang baru, dan 

c. Semua pennasalahan yang sedan9 dtangani deh Kmmas 

HAM tetap dlarjukan pwwdesaiaru-rya berdasarkan undang- 

ulclarlg ini. 

A~a t  (3) :Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya 

uwtang-uxlang id susunan wganisasai keanggdaan, tugas 

dan wewenang serta tata tertib Kumas H4M ham 

dsesuaikan dengan mdang-mdamj ini. 

Bab XI :Wentuan PenLltlrp 

Pasal 106 :m~wu-?dang ini mlai M a k u  pa& tanggal dimdangkan. 

mar  setiap orang mengetalrjnya, pemWnCahkan 

-x&ngan undangundang ini df#rgan penerrpatanrw 

&lam Lentxiran Negara Rewblik lrxknsia 

A.2.3. Peraturan-Peraturan Pelaksanaan lalnnya 

1. Peraturan Pemerintah No.2 t a b  2002 tentang Tata Cara krlindungan 

Terhadap krban dan Saksi Dalam Hanggaran H4M yang M a t  

2. Peratwan FWmir~ali No.2 t a m  202 tentang Wmpmasi, Rest'iusi, 

dan Rehabilitasi taimdap Kcrbar Pelarggaran HaM h t  



3. kptltusan Residen No.50 Tahun 1-3 tdang Perrberrtukan Karmas 

HAM 

4. Keputusan Residen Nwnw 129 Talnm 1998 tentang Rencana Aksi HAM 

5. Kepiausan Residen M.31 tahun 2001 tentang PemebrrtLlkati PengadIan 

Hak Asasi Manusia pa* Pengadilan Necfei Jakarta Pusat, Penyarlilan 

Negeri Wabaya, dan Peryaclilan N3gef-i Makasar. 

6. Keputusan Residen No.5 tahm 2001 tentang Pembmtukan Pengadilan 

HAM M Hoc pada Pengadlan Negeri Jakarta Rlsat, yang dillbah dengan 

Kepuusan Residen No.% tahun 2001 

5. Keputusan Residen No.181 tahun 1998 tentang W s i  Nasional M i  

Kekerasan terhadap Pererrpuan 

7. Keputusan Korrisi Nasiml HAM No.065Xumas lWVlM1/2002 tentmj 

Perrbentukan Perwakilan Kormas HAM Ropinsi .%matera Barat 

8. Keputusan Korrisi Nasiml H4M No.cHWcmtas WVWVIIm2 tentang 

Pengangkatan m a  Perwakilan Kmnas HrUW Prq3insi Ematera 

Barat 

9. Perda No. 13 tahun 1983 tentang Musyawarah Pen-banyunan Nagari 

Perda 

10. Perda No.9 tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari 

11. Perda No.1ltal-m 2001 tentang Pencegahan dan -rantasan 

Maksiat 



1.2. Penemuan Asas-Asas Hukum Hak AsasI Manusla 

Penemuan terhadap asas-as as hukum yang terdapat dalam 

hukum Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mengetahul apakah 

hukum hak asasi manusia diciptakan manusla sesuai dengan 

teori truth (kebenaran moral), sebagai pikiran dasar yang 

dijadikan arah dalam pembentukan hukum pelaksanaan hak asasi 

manusia. Asas-as as hukum ini dapat diketemukan dengan 

mencari sifat-sifat umum dalam peraturan hukum yang konkril 

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang 

merup akan hukurn positif. Sebagaimana telah dltuangkan dalam 

hasil penelitbn di muka, bahwa peraturan pemndang-undangan 

hukum positif yang dlinventarisir. yang mengstur atau berkalan 

dengan masalah hukum hak asesi manusi~s adalah sebagai 

betikut : 

Undang-Undang Das ar 1 945 

Penelaahan asas-asas hukum yang terdapat dalam UUD 1945 

meliputi penelaahan terhadap Pem bukaan, Betang Tubuh dan 

Penjelasannya. 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

Perlu dikemukakan bahwa asas hukum itu mengandung 

tuntutan-tuntutan moralfetika. Oleh karena ifu asas hukum 

merupakan jem batan antara peraturan-pemkrnn hukum dengan 

cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Dengan kata lain, 

bahwa dengan mengetahui asas-asas hukum maka d apat 

diketahui pula politik hukumnya. 

Landasan politik hukum di Indonesia secara tegas tercantum 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 19d5 alinia keempat, 

yang pada prinsipnya memuat tujuen negara Republik Indonesia 

dan Dasar Negara Pancasila, ya lu  rnelindunqi segenap bangsa 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajuks~n kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta Rut 



melaksanakan ke tettiban dunia yang berdasarkan kemerde kaan, 

perdamalan abadi dan keadilan sosial, yang berdasar kepada: 

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kernanusiaan Yang Adil dan 

Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yong Diplmpin Oleh 

Hlkmat Ke bljaksanaan Dahm Permusyawaratan/Pe~wakilsn, 

seda dengan mewujud kan Keadlan Koslal Beg1 Seluruh Rakyat 

Indonesia. 

Dengan melihat Pembukaan UUD 1945 alinia keempat 

tersebut terkandung: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) 

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, (3) P e ~ a t u a n  Indonesia, 

(4) Kerakyatan Yang Dlplmpln Oleh Hlkmat Kehijaksanaan Dalam 

PermusyawaratanPerwakilan, (5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh 

Rakyat lndones ia 

Asas tujuan nasional yang terkandung didalamnya adalah: 

I) .Asas perlindung an hukurn. 

2).Asas kesejahteraan. 

3).Asas kecerdasadasas pendidikan nasional. 

4). Asas ketertlban. 

5). Asas kemerdekaan 

6). Asas perdarnaian 

7).Asas keadilan sosial 

Menurut Darmadihardjo (1 988) Asac: dasar negara 

Pancasia, dalam sila-silanya mengandung nilal-nilai sebagai 

berikut 

Sila I: Ketuhanan Yang Maha Esa, terknndung nilai: (I). 

Keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat- 

sifat yang Maha Sempurna yakni Maha Pengasih, Maha Ada, 

Maha Bijaksana dan lain-lain sifat yang suci, den (2). Ketakwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Ese, yakni m~trljalankan semua 

perintah-Nya dan menjauhi s e g a l ~  larangan-Nya, dan (3). Nilai 

Sila I ini meliputi dan menjiwai sila-sila 11, Ill, IV dsn V. 



Sila 11 : Kemanusiaan yang adail dan beradab, terkandung nilai- 

nilal kemanuslaan antara lain : (1) Pengakuan tet'hadap adanya 

martabat manusia, (2) Perlakuan yang adil tarhadap sesama 

manusia, (3) Pengertian manusia yang bemdab yang memillki 

daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan sehingga jelas adanya 

pehedaan antara manusia dan hewan. Sila II lni dillputl dan 

dijiwai sila I dan menjiwai sila Ill. IV dan V.  

Sila Ill : Persatuan lndonesia terkandung nilai persatuan bangsa, 

antara lain: (1) Persatuan lndonesia adalah persatuan bengsa 

yang mendiami Wilayah Indonesia, (2) Bangsa lndonesia ialah 

penatuan suku-suku bangsa yang mend lami Mlayah Indonesle, 

(3) Pengakuan terhadap "Bhinneke Turggal Ikaw yang 

mem berikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Nilai sila Ill 

ini diiiputi dan dijiwai sila I dan II den meliputi dsn menjiwai sila IV 

dan V. 

Sila IV : Kerakyatan yang dlplmpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakibn, terkandung nilai kerakyatan 

antara lain : (1) Kedaulatan negara adahh dl fangan rakyat, (2) 

Pemimpm kerakyatan adalah hikmat kebiiaksanaan yang 

dilandasi aka1 sehat. Nilai S i a  I\/ dilbuti dan dijwai Sila I, iI dan Ill 

dan meliputi serta m enjiwai sila V. 

Sila V : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkandung 

nllal keadilen sosial antara lain : (1) Keadlan dalam kehklupan 

sosial atau kemasyarakatan melipufi seluruh rakyat lndonesia. (2) 

Keadilan dalarn kehidupan sosial tefutama meliouti bidang-bidang 

idlologl, polilik, ekonomi, sosial kebudayaan d an pertahanan 

keamanan nasional, (3) Cita-cita rnasyarakat adil dan makmur, 

material dan spiritual. yang merala bagi sekrruh rakyat Indonesia, 

(4) Keseim bangan antara hak den kewajlban dan meng hormati 

hak orang lain, (5) Cinta akan kemajuan dan pembangunan. Nilai 

sila V ini diliputi dan djlwai sila-sila I, 11, Ill, dan IV 



Dengan kata lain berdasarkan asas Pancasila dengan nilai- 

nilai yang terkandung di dalam sila-silanya sdalah: (1) Seorang 

manusia oleh negara Indonesia diakui sebagai seorang manusia 

yang lengkap, bulat (Sila Kem anuslaan), (2) mempunyai ] h a  

dengan hidup kejiwaannya (Sila Ketuhanar), (3) mempunyai 

badan dengan hidup ke badanannya (Sila Keadilan Sosial, (4) 

mempunyai kedudukan sebagai indkidu dengan haknya dalam 

hubungan hukum dan harga did dalam hubungan masyarakat 

(Slla Kerakyatan), (5) mempunyai kedudukan sebagai anggota 

rnasyarakat d engan kewajibannya dalam hubungan hukum dan 

pengabdian dalam hubungan masyarakat (Sils Keadlbn Soslai). 

(6) mempunyai ke bangsaan (Sila Persatuan). 

Jadi Pancasila atau Negara Republik Intsnesia mengakui 

seorang manusia mempunyai jiwa, badan dan dber i  kedudukan 

sebagai individu dan anggota masyarakat den berkebangsaan 

Indonesia. Dan bahwa hldup kejlwaan mempunyai kedudukan 

tertinggi. Pancasila memandang manusla se bmgai makhluk hidup 

yang monodualis, yaitu sekallgus sebagni makhluk sosial 

(Koesnoen, 1961) 

Batang Tubuh UUD 1945 

Dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang tercermln dalam 

pasal-pasalnya, terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan 

hukum hak asasl manusla mulal dad pasal26 s/d 34 , tetapl yang 

khusus mem bahas hak asasi manusia yaitu: 

Pasal28A, Dalarn Pasal tersebut terkandung asas : 

Setlap orang berhak untuk h i d u ~  serta berhak 

m ernpertahankan hidup dan kehidupannya. Artinya adanya asas 

ke bebasan dan persamaan dalam memeliham kehidupan. 

Pasal28 8, terkandung asas: 

ayat (1): Setiap orang berhak membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 



ayat (2): Setiap anak berhak atas kelansungan hidup, tum buh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan darl kekerasan dan 

diskrim lnasi. 

Pasa128 C, terkandung asas: 

ayat (1): Setiap orang berhak mengem balrlgkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasamya, berhak mendapat pendidikan 

dan memperoleh manfaat dari i h u  pengetabuan dan teknologi, 

seni dan budaya, demi meningkatkan kuallas hidupnya dan deml 

ke sejahteraan umat manusia. 

ayat (2): Setiap orang berhak untuk rnemajukan dirinya dalarn 

memperjuang kan haknya secara kolektlf untuk mem bangun 

masyarakat, bangsa, dan negaranys. 

Pasal28 D, terkandung asas: 

ayat (1): Setiap orang berhak atas perlgakuan. jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 

sama di hadapan hukum. 

ayat (2): Setiap orang berhak untuk beke ja  serta mendapat 

im balan dan perlakuan yang adP dan layak dalarn hubungan kerja 

ayat (3): Setiap warga negara berhak memparoleh kesempatan 

yang sama dalam pemerintahan 

ayat (4): Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 

Pasal28 E, terkandung asas: 

ayat (1): Setlap orang berhak memeluk agama dan bedbadat 

menurut agamanya, memilih pendidikan dan pangajaran, memlih 

pekerjaan, memelih kewarganegaraan, meme ti0 tern pat tinggal di 

wilayah negara dan meninggalkannya, serta behak kembali. 

ayat (2): Setiap orang berhak atas kehebasan rneyakini 

kepercayaan, menyatakan pikimn dan sikap, sesual dengan hati 

nuaranlnya 

ayat (3): Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, 

berkumpul, dan mengelurakan pendapat. 



Pasal28 F, terkandung asas: 

Setiap orang berhak untuk bekuminikasi dan memperole h 

informasi untuk mengem bangkan pribadi dan l i~gkungan sosialnya, 

serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 

mengolah dan meyampaikan informasi dengan mengunakan 

segala jenis saluran yang tersedia. 

Pasal28 G, terkandung asas: 

ayat (I): Setiap orang berhak atas perlincfungan diri pribadi, 

keluarga, kehormatan, marlabat, dan harta bsnda yang dibawah 

kekuasaannya, serta berhak atas raga aman dsn perlindungan dari 

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak barbuat sesuatu yang 

merupaken hak asasi. 

ayat (2): Setiap orang berhak untuk bebas deri penyiksaaan atau 

perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan 

berhak meperoleh suaka politik dari negara lain. 

Pasal28 H:, terkandung asas : 

ayat (I) :Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertem pat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

den sehat serta berhak memperoleh pe layana~ kesehatan. 

ayat (2): Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan ndan 

perlakuken khusus untuk memperoleh kesem patan dan menfast 

yang sama guna mencapai persamaan dan keodilan. 

ayat (3): Setiap orang berhak atas jarrinan sosial yang 

memungkinkan pengem bangan dirinya secara utuh sebagai 

manusia yang bemartabat 

ayat (4): Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak 

milik tersbut tidak boleh diarnbil alih secara sewonang-wenang oleh 

siapapun. 

Pasal28 I, terkandung asas: 

ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk t3dak disiksa, hak 

kemerdekaan pikuan dan hati nurani, hak beragama, hak untuk 



tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan 

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 

betlaku sumt adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dlkurangi 

delam keadaan apa pun. 

Ayat (2): Setiap orang berhak bebes dari perlakuan yang benifat 

diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat 

pe tlindungan terhadap petlakuan yang bersifet d Isk,riminatK itu. 

Ayat (3): Identitas b udaya dan hak masyarakat tradisional dihormati 

selaras dengan perkembangan zaman dan psradaban. 

Ayat (4): Perlindungan, pemajuan, penegaka~, dan pemunahan 

hak asasl manusia adalah tanggungjawab negara terutama 

pemerintah. 

Ayat (5): Untuk menegakan den melindungi hak asasi manusia 

sesuai dengan perinsip negara hukum yang demokratris, maka 

pelaksanaan hak asasai manusie dijamin, diatur, dan dituangkan 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Pasal28 J, terkandung asas: 

ayat (1): Setlap orang wajib meng harrnatl hak asasi manusia orang 

lain dalam tertib kehidupan masyarakat. berbangsa, dan 

bernegara. 

Ayat (2): Dalam menjalankan hak dan kebe basannya, setuap orang 

wajib tunduk kepada pem batasan yang ditetap kan dengan undang- 

undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan 

serta penghormatan atas hak dan kabebasan orang lain dan untuk 

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketettiban umum dalam suatu 

masyarakat demokatis. 

Penjelasan UUD 1945 

Penjelasan UUD 1945 di dalam Pokok-poC:ok Pikiran dalam 

pembukaan, terdapat hal-he1 yang berkaiten dengan hukum hak 

asasi manusia yaitu pokok p i k i i n  dalam pemSukaan : pertama, 



kedua, ketiga, dan keempat. Dalam pokok pikisan yang pertama, 

kedua, dan ketiga terkandung asas : (1) Periindungan umum, (2) 

Keadilan sosial, (3) kedaulatan rakyat, den (4) Persatuan 

Dalem pokok plkkan keempat terkandurlg asas : 'Negsra 

berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar 

kemanusiaan yang adil dan beradab". Pads bagian lain dan 

Penjelasan UUD 1945 juge terdapat "Asas Neqare Hukum". 

Asas-asas yang terdapat daram UUD 1945 

(Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjebsan), sebagaimana telah 

disebutkan d i  atas, dapat diklasifikasikan menjadi asas-asas 

hukum konstitutif umum dan asss-asas hukum regulatif umum. 

Asas hukum konstitutif umum yaitu asas hukum yang 

menentukan sifat esensial dari hukum den berlaku untuk semua 

sistem hukum atau asas yang harus ada pada kehidupan suatu 

sistem hukum. Sedangkan asas hukum regillatif umum adalah 

asas yang mendasari sifat pelaksanaan hukum secara benar 

yang harus ada pada setiap sistem hukum . (Soa hardjo SS ,1993) 

Berkaitan dengan penggolonqan asas-asas hukum dl atas 

Soeharjo SS menegaskan, bahwa asas hukum yang umum b a k  

yang konstitutif maupun yang regulatif boleh dikatakan sudah 

tidak banyak menimbukan perbedaan meneapat, karena oleh 

masyamkat sudah dilerirna secara k o n s e n ~ u s  nasional yaitu 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Soehardp SS, 

1993). Berdasarkan uraian di  atas maka hukum hak asasi 

manusia secara urnum harus diliputi dan dijiwai oleh asas 

Pancasila dan UUD 1945. 

Setelah mengetahui adanya asas hukurn konstiutif umum 

dan asas hukum regulatif umum yang mendasari hukum hak 

asasi manusia, maka selanjutnya akan ditelaah asas-asas hukum 

konstitutir khusus dan asas hukum regulatif khusus yang terdapat 

dalam bidang hukum hak asasi mansuia. 



2. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur atau berkaRan 

erat dengan hukum hakasasl manusia: 

1. UUD 1945 

2. Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 

3. UU No39 tahun 1999 

4. UUNo26 Tahun 2000 

5. Kovenan lnternasbnal yang telah diratifikasi pemerintah RI (6 

ko ve n an) 

6. UU lain yang terkait dengan perlindungan terhadap 

rnasyarakat 

Bila dikaji pengaturan hak asasi manusia dalam berbagal 

peraturan perundang-undangan nasbnal dapd dilihet: 

a. Bidang Slpii dan PolRik 

Katagori hak sipil dan politik sebagai hek asasi manusia 

didasarkan kepada kovenan sipil dan politik yang merupakan 

salah satu prangkat hukum internasional PBB yang pallng 

langkap. Keseluruhan konvenan terdki 27 pasal. Jika d 

lbandlngkan dengan pasabpasal yang terdapat DUHAM, minimal 

terdapat lima hak sipil dan politik yang tidak telrlapat didalamnya 

yakni: hak orang tahanan terhadap perlakuan manusiawi, hak 

untuk be bas dari penahanan etas hutang. larangan bagi 

propaganda perang dan diskriminasi, hak anak dan kaum 

minoritas. Dari kedua puiluh tujuh pasal kovenan hak sipil den 

politik dibagi atas: (1) hak diperfakukan same 6i muke hukum, (2). 

hak bebas dari kekerasan, (3) hakkhusus bagi kelompokanggota 

masyarakal tertenlu, dan (4) hak hldup dan kehidupan (Manen, 

2001). Dalam kovenan ini hak sipil tidak hanya sekedar 

pengakuan sebagai manusia tetapi juga sebagai anggota 

masyarakat. Dalam negara RI hak sipll pol#lk termuat dalam 

berb agai peraturan, secara mate ril dibedakan alas: 



(I) peraturan petundang-undangen yang khusus m e n g e n ~ i  

hukum hak asasi manuia. 

(2) Peraturan perundang-undangan yang rn e muat kekentuan 

yang berkaYan dengan hak asasi manusia, balk secara 

eksplisit (tersurat) maup un implisit (torsirat). 

!) Hak diperlakukan Sama d i  Muka Hukum 

Hak diperlakukan sama d i  muka hukum terclapat dalam TAP 

MPR Nomor XVllMPR11998 tcntang pand angan dan sikap 

bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusis dan Piagam hak 

asasi rnanusia Bab IV tentang hak keadilan pasal7 Tap tersebut 

dlnyatakan bahwa setiap orang berhak etas pengakuan, jamlnan, 

perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil. Selanjutnya, pasal 

8 Tap menegaskan bahvva setiap orang berhak mendapat 

kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. 

Hal senada dikatakan dalamn UU Nornor 39 T ~ h u n  1999 m elalui 

pasal 17. Dalam konteks hukum acara pidana, pasal 18 ayat (4) 

dan (5) menjabarkan dua asas beracam ynng dikatagorikan - 
sebagal asas yang berslfat asasi, yaknl hak atns bantuan hukum 

dan hak atas kepastian hukum, hak atas bantugrn hukum termuat 

dalarn pasal 18 ayat (4) dan hak atas 'tepastian hukum 

khususnya dalam penuntutan. 

Beberapa ketentuan dalam undang-undanq yang mengatur 

tentang Peradilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara dan 

Mahkamah Agung dapat dijadikan cont9h bahwa telah 

terakornodasinya beberapa nilai HAM dslam lingkungan 

peradilan, meskipun hanya secara iwplisit. Dalerm 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Petdaaan Umurn, 

Pesal 53 yat (2) diumkan bahwa Ketua Pengadilan Tlnggi di  

daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya 

peradilan di  tingkat Pengadilan Negeri dan rnenjaga agar 

peradilan diselenggrglkan dengan seksama dan sewajarnya. 



Kemudian dengan UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung , eksistensi fVlA sebagai benteng Iergkhlr keadilan yang 

bewenang untuk membatalkan putusan atau penetapan 

pengadllan dad semua llngkungan peradilan atas dasar 

ke sala han m enerapkan atau m elanggar hokum yang berlaku 

(pasal 30) sebagai perwujudan pembelan tarhadap hak asasi 

manusia. Dan bagi pelanggar HAM berat sudah ada peradilan 

HAM. Berdasarkan ha1 tenebut di atas dapat dhyatakan bahwa 

dalam UU yang ada tercermin asss-asas yang menjlwai hukum 

hak asasi manusia yaitu: 

(1) Asas negara hukum; (2) Asas penghomatan hak asasl 

manusia; (3)Asas pengawasan putusan oleh h e k h  . 
2). Hak Be bas d ari Ke keras an 

Hak bebas dari kekerassn termuat dalsm Tap MPR 

No.XVII/MPR/1998 melalui 25, dan diperkuat me blui pasal33 UU 

No.39 lahun 1999. Bagi pelanggar HAM berat menurut UU No 2 6  

tahun 2000 yang dijelaskan memalui pasal 7, 8 dan 9. menurut 

pasal 7 bahwa pelanggar HAM berat yallu: (1) kejahatan 

genoskla, dan (2) kejahatan terhadap kemanusiaan. 

Pelanggraran HAM dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu 

pelanggaran yang disengaja dilakukan (violation by commisslon) 

dan membiarkan terjadinya pelanggaran (violation by ommlssion). 

Dilihat dari segi pelakunya, pelanggamn HAM dibedakan menjadi 

pelanggaran HAM yang bersifat vertikal dan pelanggarn HAM 

yang bersifat horizontal. Pelanggaran HAM yang banyak menarik 

perhatian adalah pelanggaran HAM berat. Kasuskasus 

pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparatur negara 

(polisi. militer, dan sipil) dan karenanya bersifat vertikal terjadi di 

Pasaman, Tanah Datar, dan 50 Kota. Sedangkan pelanggaran 

HAM beret yang bersrat horizontal terjadi d i  Pf3dang dan Kota 

Bukiiinggi (Hasil Penelithn). 



Kejahatan genosida adalah perbuatan yang dilakukan dengan 

maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau 

sebagian kelompok bangsa, ms, kelompok agama dengan cara : 

(a) Membunuh anggota kelompok, (b) Mengakibatkan 

penderitaan pisik atau mental yang berat terhadap ang gots- 

anggota kelompo k, (c) Menciptakan kondisi kepldupan kelompok 

yang akan mengakibatkan kemusnahan secare fisik baik seluruh 

atau sebagian, (d) Memaksakan tindakan-tindaken yang betujuan 

mencegah ketahiran didalam kelompok, dan (el Menhdak secata 

paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok yang lain. 

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusian edalah salah satu 

pehuatan yang dilakukan s ebagai bagian dari serangan yang 

meluas atau sistimatik yang diketahuhyan bahwa serangan 

tersebut ditujuan secara langsung terhadap penduduk sipil, 

berupa: (a) Pembunuhan, @) Pemusnahan, (c: Perbudakan, (d) 

Pengusitan stau pemhdahan penduduk secara pakse, (6) 

Peram pasan kemerde kaan atau perampasan keh ebasan fisik lain 

secara sewenang-wenang yang melangger (asas-asas) 

ketentuan pokok hukum internasional, e) Penyiksaan, (g) 

Perkosa, Perbudakan seksual, pelacuran s ecam paksa, 

pemaksaan kehamilan, pemanduan atau sterilisasio secara paksa 

atau bentuk-bentuk kekeresan seksual la'n yang setara 

penganiayaan terhadap suatu kelom pok atau perkumpulan yang 

didasari persamaan paham politik, ras, kehangsaan, etnis, 

budaya , agama, jenis kelamin, atau alasan lain vang telah diakui 

secara universal sebagai ha1 yang dilarang menurut hukum 

internasioanl, (i) Penghilangan o n n g  secara paksa, dan (j) 

Kejahatan apartheid. 

3. Hak Khusus Bagi Kelompo k Anggota Masyarakat Tertentu 

Hak Anak 



Hak anak terlindungi melalui pasal 52 ayat (I) UU No.39 

Tahun 1999 dan diperkuat dengan Keppres vomor 36 Tahun 

1990 tentang Konvensi Hak-Hsk Anak. Termest~k dalam UU No.1 

Tahun 1974 pasa149 memberikan perllndungan kepada anak. 

Ha k W anita 

Hak wanita terlindungi melalui pasal 46 UU No.39 Tahun 

1999 dan duperkuat dengan UU N0.7 Tahun IPS4 sereta UU No. 

1 Ta hun 1 974 

Hak Masyarakat Hukum A dat 

Hak masyarakat hokum adat terlindungi m elalui pasal6 dan 

15 UU No.39 Tahun 1999, diperkuat dengan UU No.22 Tahun 

1999 Pemerintahan Daereh dan UU No.5 Tehun 1960 (hukum 

agmrla). 

Hak Penyandang Cacat 

Hak penyandang cacat terlindung melahi pasal 5 ayat (3) 

dan dlpertkuat dengan UU perlindungan terhad ep orang cacat. 

Sedangkan upaya perfindungan dan pengekan HAM bidang 

pofltlk telah dilahirkan UU Politik separti hek kebabasan bersersket 

dan berkumpul mehlui antara lain UU Parpol, dsb, Hak 

kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan 

dengan adanya UU Pokok P e n  (UU No.40 tahun 1999). dan hak 

menyampaikan pendapat dimuka umum (UU No .9 Tahun 1998). 

b. Hak AsasIM anusla d l  Bldang Ekonoml, Sosial dan Budaya 

Bidang Pendldikan 

Hak untuk memperoleh pendidikan di Indonesia diatur dalam 

Pasal 31 UUD 1945. diperkuat dengan Undnngllndang N0.2 

Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pelaksanaan 

undang-undang hi terdapat dalam peraturan P cmetintah No.27, 

28, 29, dan 30 Tahun 1990 masing-maslng tentang pendMikan 

prasekolah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta 

Pendidikan Tinggi.serta PP No .6 1 Tahun 1999 tentang Otonorni 



Pendidikan Tinggi. Kesemua peraturan tersebut mengandung 

konsep HAM bagalmana tetpulihkannya terutama hak atas: biaya 

pendidikan, faslltas pendldikan, lokasi pendid ikan, perse diaan 

informasi, kualilikasi tenaga pengalar, lamanya studi. 

Bidang Budeya 

HAM bidang budaya mengandung pengertian yang amat 

luas , yaitu se luruh daya pemikiran m anusia baik d alam bentuk: 

ilmu pengetahuan, teknologi dan Senl. Undeng-Undang yang 

mendukung kearah ltu antam lain: UU No. 5 Tnhun 1992 tentang 

benda-benda budaya, UU No. 12 Tahun 1997 tentang hak cipta, 

UU No. 13 Tahun 1997 tentang hak paten, UU No.14 Tahun 1997 

tentang merek, dan lainnya. Untuk itu, hak budaya yang harus 

terlindungi antara lain: pengunaan hahasa, praktek 

budayalpuncak-puncak budaya daarah, hak manikmati kemajuan 

ilmu pengetahuan, dan hak atas informasi. 

Bidang Ekonoml 

Dalam UUD 1945 yang terkait dengan ht34 ekonomi antara 

lain ketentuan mengenai hak atas penghidupan yang Layak 

sebagai tarcanturn dalam pasal 27 ayat (2) dan tentang 

pemeliharan fakir miskn yang termuat dalarr pasal 34. serta 

pasal 33 tentang ketentuan dernokmsi ekonomi. Kemudian 

didukung dengan Undang-Undang bidang ekonomi antara lain 

perlanian, industri dan jasa. Contoh U U  Tenaca Kerja, Jaminan 

Sosial, Perlindungan Upah dsb. 

Dalam UU No. 39 tahun 1999 termuat dalam hak atas 

kesejahteraan yang me liputi: 

a) hak mifik 

b) ha k atas peke rjan 

c) hak untuk bertempat tinggal secara layak 

d) hakjaminan sosial 

e) hak perlindungan bagi kebmpok rentan 



Bidang Kesehatan 

Dalam UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dikatakan 

bshwa pemerintah bedanggungjawab untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat. Dan dlperkual dengap UU No.10 tahun 

1992 tentang keluarga sejahtera. 

Bidang Perdangangan 

Undangundang yang telah ikut melakukan perlindungan 

dalam pengaturan perdangangan adalah: KUNPerdata, KUHD, 

UU No B Tahun 1999 (tentang perllndungan konsumen), UU N0.5 

Tahun 1999 tentang AntimonopoC dan beberapa undang-undang 

laln yang mendukung dalam perlindungan terhadap hak ekonoml 

dan sosial buaya.. 

1.3. Taraf  Slnkronlsasl Vertlkal dan horizontal Hukum Hak 

Asasl  Manusla 

Taraf  Slnkronlsasl Vertlkal 

Taraf sinkronisasi verlikal pemturan perundang-undangan 

tentang hak asasi manusia. Sesuai dengan has ir penelitian yang 

telah disusun secera hierarkis tehedap slstem hukum dl bidang 

hak asasi rnanusia, maka perlu diketahui sejauh rnana peraturan 

perundang-undangan tersebut serasi secara vertikal dalam adi 

tid ak s aling bertentangan.Peraturan p erundang-undangan te ntang 

hukurn hak asasi manusia tersebut adalah sebagai berikut: 

I. UndanpUndang Dasar 1945 

Perhatian terhadap hak asasi rnanusia ini rnuncul kembafi 

bersamaan dengan gerakan reformasi yang dirnulai 1998, 

yang berkulminasi pada dicantumkannya rangaian 

amandemen terhadap UUD 1945 dalam tahun 1999 den 2000. 

Para pendiri negara mensepakati adanya pnsal HAM dalarn 

muatan UUD dan dilengakapi rnelalui amandemen. 

2. Ketetapan MPR 



MPR berhasil menetapkan Kdetapan MPR 

No.XVIlIMPR/1998 mengenai HAM. Ketetapn ini telah 

menkristalisasikan selutuh perkem bangan gagasan nasional 

mengenai hak asasl manusia. 

3. Undang-Undang 

a. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia 

Undang-undang ini cukup komprehensif mengatur ketentun 

hukum posisuf mengenai HAM di Indonesia. Selain dari 

menjabarkan pasal-pasal UUD 1945 sertn Ketetapan MPR 

No.XVII/MPR/1998, undangundang ini juga rnencantum kan 

normanoma yang dlsmbll dad Instrumen internasional HAM, 

dan sekaligus mencantumkan dalam Bab IV tentang 

kewajiban dasar manusia, dalam Bab V tentang kewajlban 

dan tanggungjawab pernerintah, dalam Bab VI tentang 

pembatasan dan larangan. Bab VII tentanq Komisi Nasional 

HAM, Bab Vl l l  tentang partisipasi masyarakat, dan Bab IX 

tentang Pengaditan HAM. 

b. Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM. 

Pengadilan HAM mi merupakanpengadlsn khusus untuk 

mengadili pelanggran nHAM yang beret, yang dibentuk di 

lingkung an Peradilan Urn um . Tug as penyelidikan d ita kukan 

oleh Komnas HAM, sedangkan tugas penyilidkan dilakuna 

oleh Kejaksaan Agung. Dalam pemeriksaan dl sidang, selain 

dari dua orang hakim pada Pengadilan HAM yang 

bersang kutan juga diang kat tiga orang hsk'irn ad hoc. Untuk 

mengaditi peianggaran HAM be rat sebelun berlakunya UU 

tersebut. ,pasal 43 mengatur katentuan tentang Pengadilan 

HAM ad hoc. Ketentuan khusus mengenai ha1 hi dlperiukan 

se hubung an asas non retroaktif dalam penultutan. 



c. Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradsan Tata 

Usaha Negara 

Walaupun tidak sacara e ksplisit dimaksudkan sebagai 

pengadilan yang dirancang untuk melindungi hak asasi 

manusia, namun eksistensi PTUN hi panting, karena 

wewenang memeriksa, memutuskan dnn meyeiesalkan 

sengketa tata Usahe Negara berdasarkan pengaduan dari 

seorang yang memsa dlrinya dirugikan oleh seorang pejabat 

Tata Usaha Negara, khususnya mengenal kasus-kasus yang 

bersifat konkrit, hdMdual, dan final. Peradilan mi dapat 

m elindungl hak sipll dan politik darl masyarakat, termasuk 

melindungl hak ekonoml, soshl dan budaya masyarakat. 

d. UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pldana 

e. UU No 3 tahun 1950 tentang Grasi 

f. UU No.18 tahun 1956 tentang Persefujuan Kornpensi 

Organisasi Perburuhan lnternasional No38 mengenai 

Berlakunya d asar-dasar daripada Hak un"k Berorganisasi 

dan untuk Berunding Bersama. 

g. UU No.22 tahun 1957 tentang Penyeleseian Penelkhan 

Perbutuhan 

h. UU No.80 tahun 1957 tentang Persetujuan Konpensi 

Organlsesl Perburuhan lnternasional No.100 mengenal 

Pengupahan bagi Buruh IakCLaki den Wsnila untuk Pkerjaan 

yang s ama nilainya. 

i. UU No 2 3  tahun 1959 tentang Keadan Bahaya 

j. UU no 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok P lqmria 

k. UU No -381Prpn960 tentang Penggunan dan Penetapan Luas 

tanah untuktanaman- tedentu 

I. UU No. 51Prp11960 tentang Larangan Pemaketan tanah 

tanpa lzin yang Berhak atau Kuasanya. 



m. UU No. No.56/Prp/l960 tentang Penetapan Luasa Tanah 

Pertanlan 

n. UU No.3 tahun 1961 tentang Penetujuan Konpensi 

Organisasi Perburuhan lnteransional No.106 mengani lstirahat 

Mlngguan dalam Psrdsganagan dan Kantor-l(an!or 

o. UU No.20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas 

tanah den Bende-Benda yang Diatasnya 

p. UU No.11 tahun 1962 Hygiene untuk Usaha-Usaha Bagi 

Umum 

q. UU No. 6 tahun 1963 tentang Tenga Kesehatan 

r. UU No. I tahun 1964 tentang Perumahan 

s. UU No.12 tahun 1964 tentang Pemutusan Pubungan Kerja di 

Perusahan Swasta 

1. UU No.33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan wajib 

Kecelakaan Penurn pang 

u. UU No.1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunan 

danlatau Penodaan Agama 

v. UU No.4 tahun 1965 tentang Pemberisn Bantuan 

Penghklupan Orang Jompo 

w. UU No 2 tahun 19 66 tentang Hygiene 

x. UU No3 tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwe 

y. UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan 

z. UU No .I 2 tahun 1967 tentang Pokok Perkoperasian 

aa.UU No.14 tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Ke ja 

bb .UU No .I tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 

cc. UU No .I 4 tahun 1970 tentang Ketentua Pokok Kehakiman 

dd .UU No.3 tahun 197 1 tentang Pe mberantaswn Tindak Pidana 

Korupsi 

ee.UU No. I tahun I974 tentang Perkawinan 

ff. UU No.6 tahun 1974 tentang Ketentuan PoVok Kesejahteran 

Sos ial 



gg .UU No. I I tahun 1974 tentang Pegairan 

hh. UU No .9 tahun 1976 tentang Narkotika 

ii. UU No .4 tahun 1979 tentang Kesejahteraa~ Anak 

jj. UU No. 1 I tahun 1980 tentang Tlndak Pldana Suap 

kk. UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Aeare Pidana 

II .  UU No.1 tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 

mengenai Hubungamn Diplomatik baserta Protokol 

Opsionalnya menegnbai Hal Memperoleh Kewarganegaraan 

ndan Pengesahan Konvensi Wine menegnai Hubungan 

Konsukr beserta Protokol Opsionalnya mengani Hal 

Meperoleh Kewarganegaraan. 

mm. UU No.4 tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Ling kungan Hidup 

nn.UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta 

oo.UU No. 20 tahun 1982 Ketentuan Pokok Pertahanan 

Keamanan 

pp.UU No.5 tahun 1983 Zona EkonomiEklusif Indonesia 

qq. UU No .9 tahun 1985 tentang Perikanan 

rr. UU No.16 tahun 1985 tentang Rumah SUSUP 

ss. UU No.17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB 

tentang Hukum Laut 

tt. UU. No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umrlm 

uu. UU No .I tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri 

Peraturan Pernerintah 

a. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002 tentang Tata Cara 

Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Delarn Pelanggaran 

HAM Be rat, te rtanggal 1 3 Maret 2 002. 

b. Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002 Tenteng Kompensasi, 

Res titusi, dan Rehabillasi terhadap KO rman Pelanggaran 

HAM yang Berat, tertanggall3 Maret 2002. 



c. Peraturan Pemeftntah No.5 Tahun 1947 tentang Warga 

Neg ara 

d. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1954 fentang Peraturan 

lstirahat Buruh 

e. Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 1954 tentang Cam 

Mem buat dan Mengatur Perjanjian Perburuhan 

f. Peraturan Pemerintah No.67 Tahun 1958 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Kewarganegnraan RI 

g. Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 196 1 tentang 

Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti 

Kerug ian 

h. Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 1963 tentang Hubungan 

Sewa Menyewa Perum ahan 

i. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1967 tentang Kegiatan 

Amatir Radio 

j. Peratumn Pemerintah No.55 Tahun 1g70 tentang Radio 

Siaran Non Pemerintah 

k. Peratumn Pemeriitah No.34 Tahun 1973 tentang Jamlnan 

Slmpanan Uang Pada Bank 

I. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 1974 tentang 

Telekomunikasi untuk Umum 

m. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Perkawinan 

n. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tsntang Perwakafan 

Tanah Milik 

o. Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1977 tentang Asuransi 

Sosial Tenaga Ke j a  (Astek) 

p. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1980 tentang 

Penanggutangan Gelandangan dan Pengenis 

q. Peraturan Pemerintah No -8 Tahun 198 1 tentang Perlindungan 

Upah 



r. Peraturan Pemerlntah No.25 Tahun 1981 tentang Asuransi 

Soslal PNS 

s. Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 198 1 tentang Pelayanan 

Kesejahteraan Soslal Bag1 Paklr Mlskh 

1. Peraturan Pemerlntah No.22 Tahun 1982 tentang Tats 

Pengatumn Air 

u. Peraturan Pemerlntah No.23 Tahun 1982 tentang lrigasi 

v. Peraturan Pemerlntah No.27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan KUHAP 

w. Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1984 tentang Dewan Pers 

x. Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1984 tentang Pengelohan 

SDA Hayati dl ZEE Indonesia 

y. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1985 fentang Pem berian 

Tunjangan Perlnstis Pergerakan Ke bangsaanKem erdekaan 

z. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1985 tentang 

Perllndungan Hutan 

aa. Peraturan Pemerintah No .I 4 Tshun 1 986 tentang Dewan Hak 

Clpta 

bb.Pereturan Pemerintah No.29 Tahun 1986 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan 

cc. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 1987 tentang lzin Industri 

Keputusan Pemetintah 

a. Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993 tentang Susunan 

Organisasi Komnas HAM. 

b. Keputusan Presiden No. 129 tahun 1998 fentang Rencana 

Aksi Nasional HAM . 
c. Keputusan Presiden No. 31 tahun 2001 tentsng Pem bentukan 

Pengadllan HAM pada pengadllan Negerf JakarEe Pusat, 

Pengaditan Negeri Suarabaya, d an Pcngadilan Negeri 

Makas sar 



d. Keputusan Presiden No. 5 tahun 2001 tentsng Pembentuykan 

Pengadilan HAM Ad HOG Psda pengadiolan Negeri Jakarta 

Pusat yang diubah dengan Keppres No.96 tahun 200 1 

e. Keputusan Presiden No. 181 tahun 1998 tentang Komlsi 

Nasional Anti Kekerasan tcrhadap Perem p uan 

Peraturan-peraturan pelaksana lainnya : 

Surat Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.01-PR.07.10 tahun 

2001 tentang Oraganisasi Tata Kerja Departemen Kehakiman 

dan HAM, Khusunya tentang Oiretoret Jenderal Perlindungan 

HAM dan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, dan 

Surat Edaran Oirektur Jenderal Perlindungan HAM tentang hal- 

ha1 yeng mengatur pem ajuan den P eneg akan YAM 

Menunrt Ketetapan MPRS No. XXMPRSt1966 tentang Tata 

Urutan Pemturan Perundang-undangan R I  ditentukan : 

Sesuai dengan sistern konstitusi seperti yang dijelaskan dalam 

penjelasan autentik Undang-Undang Dasar 1945, bahwa UUD 

1945 adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang 

tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan 

penrndangundangan bawahan dalam negara. 

Sesuai pula dengan prinsip negara hukum rnalca setiap pemturan 

penrndangundangan hams bcrdasar dan I?arsumber dangan 

tegas pada peraturan penmdang-undangan yang berlaku yang 

lebih tinggi tingkatnya. 

Ketentuan-ke tentuan yang tercantum dalarn pasal-pasal UUD 

adalah ketentuan yang tertinggi tingkatnya yang pelaksanaannya 

dilakukan dengan Ketelapan MPR, UU, Kepulitsan Presiden. 

Ketetapan MPR yang memuat Garis-gans Besar dalam bidang 

leglslatif diiaksanakan dengan undang-undang, sedangkan 

Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang 

eksekutif dilaksanakan dengan Keputusan Presiden. 



Undang-Undang adalah untuk melaksanakan UUD atau 

Ketetapan MPR. 

Dalam hat ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 

menetapkan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang, 

peraluran ini harus mendapatkan persetujuaq DPR, jika tidak 

mendapat perselujuan DPR maka Perpu inl h a r ~ s  dicabut. 

Peralumn Pem erintah ad alah adalah memuat aturan-aturan 

urn um untuk melaksanakan Undang-Undeng, Keputusan 

Presiden yang benifat khusus (einmalig) adalah untuk 

rnelaksanakan ketentuan UUD. Ketetapan MPR dalarn bidang 

eksekutlf dan Peraturan Pemerlntah. 

Peraturan-peraturan pelaksane lainnya: Perafumn Menteri, 

lnstruksi Menteri, dan lain-lainnya, harus dengai  tegas berdasar 

dan bersum ber pads peraturan petundang-undangan yang lab ih 

tinggi. Bertitik tolak dari sudut pandang hrerarki peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indones% tersebut maka 

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 adalah dibawah UUD 1945 

dan Tap MPR dan setingkat dengan undang-undang lain. 

Berlakunya U U  No39  Tahun 1999 berdassrakn dlmuat pada 

lernbamn negam. Dengan dernikian secara vertikal adalah sah 

be rfakunya. 

Sedangkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang 

Peradilan HAM adalah merupakan undang-undang produk 

nasional, sehingga secara otomatis sah betakunya karena 

dibentuk oleh Badan Legistatif sebagaimana ditentukan dalarn 

UUD I 945. 

Keppres No50 tahun 1993 dan Keppres No .A29 tahun 1998 

sesuai dengan hlerarki peraturan perundang-vndangan yang 

berlaku d i  Indonesia adalah d i b a w h  peratumn pemerintah. 

Peraturan Pernerintah dan Keppres adalah untuk rnelaksanakan 

undang-undang, maka Keppres Komnas HAM dan Program Aksi 



HAM merupakan pcraturan pelaksanaan dari Clhl No.39 Tahun 

1999 

Peraturan pemerintah No. 2 tahun 2002 dan PP No.3 Tahun 

2002 tentang pelaksanaan UU HAM adalah men~pakan peraturan 

pelaksanaan dari UU No.39 tahun 1999 dan ClU No.26 Tahun 

2000, Se hingga peraturan-pemtumn pemerintah se bagaimana 

tersebut d i  atas secara hierarkis adalah sah berlakunya. 

Yang menjadi permasalahan di sini adalfth edanya ketentuan 

dalam UU No.39 tahun 1999 yaitu ada 3 persoalan pokok: 

1. Perwakilan Komnas HAM d i  daerah. Ketentuan tersebut sudah 

tidak sejalan dengan semangat desentralisssi dan otono mi  

sesuai dengan UU No.22 tahun 1999. Pendtkatan sentralistik 

sulit dicapai dalam meratakan aksebilitas masyarakat kepada 

pelayanan hak asasi manusia d ~ r i  Sabang sampal Meweke. 

Oleh karena itu perfu ada perubahan pasal76 ayat (4) 

2. Tidak d iaturnya up aya p aksa untuk m elaksanakan 

rekomendasi Komnas HAM. Komnas HAM mempunyai tugas 

dan wewenang untuk menyelidiki dan memeriksa peristiwa 

yang timbul dalam masyamkat yang patut diduga terdapat 

pebnggaran HAM. Hasil penyelidikan tethadap dugaan 

pelanggaran HAM selanjutnya ditindaC3anjuti dengan 

rekomendesi kepada instansi terkait. (menynng kut pasa l89 

aY at (4 
3,  Diaturnya status Sekretrais jenderal yang dijabat oleh PNS 

(pasal 81  ayat (3) den bukan anggota Kornnas HAM . Status 

PNS aksn terikat pada hirarchi kepagawaian yang diatur oleh 

pernerintah, bertentang dengan prinsp independensi dalam 

Tap MPR No.XVIIIMPR/l998. 

Penafslran UU ini dilakukan sendit-i oleh Komnas HAM melalui 

rapat plenonya. Kebijakan yang diambil Komnas HAM Pusat 

apabila ditinjau menutut hierarki peraturan perundang-undangan 



yang berlaku di Indonesia adalah tidak sah, karena undang- 

undang seharusnya dilaksanakan dengan pemturan pemerintah 

dan Keputusan Presiden. 

Permasalahan selanjutnya adalah kete~tuan yang diatur 

dalam Pasal 83 ayat ( I )  UU No.39 tahun 1999 mengenai 

kuantltas dan kualitas anggota Komnas HAM yang bekrm jelas 

kreterianya, sehingga orang yang temilih diragukan 

kemampuannya ole h masyarakat, ketentuan ini secara substansi 

idiologis sudah dipandang tidak cocok dengan tuntutan 

dernokratisasi (adanya kompetitif dan tranparansi). 

Keputusan Preslden No. 129 tahun 1998, Keppres No. 31 

2001 dan Keppres No.5 tahun 20Q1, Keppras 181 tahun 1998 

tentang pelaksanaan pemajuan dan pangakan HAM ditinjau 

secara hierarkis penrndang-undang adalah sah berlakunya. 

Karena ismya dapat dikatakan sesuai dengtn Pancasla dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Keppres tersebut cukup mendorong 

adanya pemajuan dan penegakan HAM dalam kehidupan 

befiangsa dan bemegara 

Taraf Sinkronlsasl Horizontal 

Kajian tehadap taraf sinkronisasi hotcontal peraturan 

penrndang-undangan untuk mengetahui keserasian antara 

peraturan penrndangan yang sejajar tersebrrt dalam rangka 

mencapai tujuan yang hendak dicapainya. 

UU No.39 tahun 1999, UU No26  tahun 200, dan Undang- 

Undang lain yang terkal dengan hukurn hak asasi manusia 

sebagaimana dielaskan sebelumnya adelsh merupakan 

peraturan perundang-undangan yang sejajar. 3emua peraturan 

perundang-undangan tenebut mengatur bidang yang sama yaitu 

dalam rangka pemajuan dan penegekan hukum HAM. Apabila UU 

No.39 tahun 1999 berisi tentang hukum HAM materia maka UU 

No.26 tahun 2000 berisi tentang penjelasan peradilan sebagai 



pengakan hukum hak asasi manusia Sedangkan Undang-Undang 

lain jupa mendukung terhadap pemajuan dan pe negakan HAM, 

maka semua peraturan tersebut secara horizontal terdapat 

keserasian guna mencapal tujuan rnernajuksn dan menegakkan 

hukum hak asasi manusia. 



2. SlkaplPerllaku Masyarakat dan Pernerlntah Terhadap Ketentuan 

Hukum Hak Asasl Manurla. Dengan Mengunakan Metode 

Yurldls Ernplrlsl3oslologls. 

2.1 Lokasl Penelltlan Kabupaten Pasarnan 

Deskripsi Data 

Datam pen8 liian id yang ingin dilihal adalah sikaplperilaku masyarakat dan 

pernerintah t erhadap Hukum Hak Asasi Manusia, vaitu sejauhnana 

masyarakat dan pemerintah memllkl dalam hat: 

- Tingkat pemahaman terhadap hukum HAM 

- Tingkat pelanggaran yang t erjadi disetiap daerah (terrnasuk 

Ketrampilan rnasyarakat dan pemerintah dalam 5ertindak terhadap 

pelanggaran hukum HAM (bila terjadi pelanggaran mengetahui 

prosedur pengaduan pelanggaran HAM) 

- Faktor penyebab pelanggaran HAM di daerah dan usulan alernatif 

penyelesaian 

- Usulan terhadap revisi sistern perundang-undangan HAM 

SlkaplPerllaku Masyarakat dan Pemerlntah Terhadap Ketentuan 

Hukurn Hak Asasl Manusla 

Untuk rnenggarnbarkan sikap den perilaku rnasyarakat dan 

pemerintah terhadap ketentuan hukum hak asasl manusie, dapat dilihat darl 

segl pandangan, kesan, penilaian, penerimaan, penolaknn, suka at au tlda k, 

positif atau negatif terhadap adanya hukum hak asmi rnanusia. Untuk 

mengambarkan sikap dan perilaku masyarakat dan pernerintah terhadap 

hukum HAM akan dldeskrlpslkan sebagai berkut: 

1. HAK UNTUK MDUP 

Yang dimaksud hak mtuk hidup dalam penelitian hi adalah: (a) Hak 

untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupan, (b) hak hidup tentram, 

arnan dan darnai, dan (c) lingkungan hidup yang baik. 



Pada dasarnya kecenderungan masyarakat ytlng terjadi adalah 

bahwa masyarakat memahami hak untuk hidup. Berdnsarkan data yang 

dikumpulkan melalui 65 tokoh masyarakat, 12 respsnden (18.46Oh) 

menyatakan kurang memahami, 17 responden (26,16%) menyatakan 

cukup memahami, 23 responden (35,389(1) menyatakan memahami, 3 

responden (4,62%) menyatakan tidak memahami, dan 10 respanden 

(15,38%) yang menyatakan sangat memahami (Tabel 1). 

Tabel 1 Frekuensi dan Persentase Responden Rlasyarakat Dalam 

Memahami Hak untuk Hldup 

I No. I Jawaban Responden i F 1 %l 

I I 
1 I Sangat memahami 1 10 [15,38 

Memahami 

Cukup Memahami 

Kurang memahami 

I I Tidak memahami 13 
I 

4,62 
[ I 

I I 1 Jumlah I 65 100,OO 
I 

I 1 I - I 
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Tingkat pemahann hak hidup yang dimeksud masyarakat adalah 

tldak ada orang yang dibunuh sewenang-wenang, hak mendapat 

kesehatan, dan lingkungan yang sehat. Sedangkan kecenderungan 

komentar responden (masyarakat) adalah ketidak marnpuan pemerintah 

memberikan perlldungan terhadap sehubmgan hak imtuk mening katkan 

taraf hidup, hak untuk hidup tenteram, aman, hak mtuk mendapat 

lingkungan hidup yang baik di daerah Kabupat en Pasam sn. 

Menuul pemerintah, kecenderungamrya yang ter,iadi adalah b a b a  

pernerintah memahami hak untuk hidup. Berdasarkan data yang 

dikumpulkan melalui Birokrat Sipil dan Militer dan aparat penegak hukm 

dari 20 responden, 2 responden (10 3b) menyatakan kilrang memahami, 3 

responden (15 96) menyatakan cukup memahami, 10 responden (50%) 



menyatakan rnemaharni, 2 responden (10 %) menyatakan tidak 

memahami, dan hanya 3 responden (10%) yang menyatakan sangat 

memahami (Tabel 2). 

Tabel 2 Frekuensi dan Persentase Responden Penerintah Dalam 

Memahami Hak untuk hidup 

- 
Sum be r: 

Jawaban Responden 

Sangat memahami 

Memahami 

Cukup Memahami 

Kurang memahami 

Tidak memahami 

Jumlah 

Dengotahan Data Primer, 2002 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (pemerlntah) 

bahwa adanya keluhan masyarakat t erhadap ket idak mampuan pemerirdah 

memberikan perlidungan terhadap sehubungan hak untl~k meningkatkan 

taraf hidup, hak untuk hidup tenteram, aman, hak wtuk mendapat 

lingkungan hidup yang baik di daersh Kabupaten Paseman, kurangnya 

kordinasi antara aparat penegak hukum, dan disadari adanya secara 

pribadi aparat kurang tegas dalam penegakan hukum y a w  ada. Disamping 

keterbat asan anggota dan lemahnya pengaduan masyaraket. 

2. HAK BERKELWRGA DAN MELANJUTKAN KETURUbl9N 

Yang dimaksud hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan dabm 

penelitian hi adalah hak rnernbentuk keluarga melalu auatu perkawinan 

yang sah. 

Pada dasarnya kecenderungan masyarakat yaw terjadi adalah 

bahwa masyarakat memahami hak berkelurga dan meladulkan keturunan. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui 65 tokoh masyarakat, 10 

responden (15,39%) menyatakan kurang memahami, 15 responden 

(23,08%) menyatakan cukup memahami, 20 responden (30,77%) 



menyatakan memahami, 5 responden (7,6996) menyatakan tidak 

memahami, dan hanya 15 responden (23,08% yang menyatakan sangat 

memehami (Tabel 3). 

Tabel 3 Frekuensi dan Persentase Responden Maryarakat Dalam 

1 I Sangat memahami 1 l5 1 :!3,08 

Mernaharni Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Ketprunan 

Memahami 

Cukup Mernahami 

Kurang memahami 

No. 

5 I Tidak memahami l 5  1 7.69 
I I I I Jumlah 1 65 1 100,OO 

Jawaban Responden 

I I I 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Lebih lanjut kecenderungan komentar responden (masyarakat) 

F 

adalah masih ada dalarn keluarga tertenlu paksaan mluk  rnenikah. Bagi 

Y1 

pria yang terdapat beristeri lebih dari satu, sering digunakan polisi untuk 

memeras masyarekat .. 
Sedangkan gambaran dari pihak pemerinlah, kecenderungennya 

yang terjadi adalah bahwa pemerintah rnemahami hak berkeluarga dan 

melaqdkan keturunan. Berdasarkan data yang dikmpulkan melalui 

Birokrat Sipil dan Mliter dan aparat penegak hukum dari 20 responden, 3 

responden (15%) rnenyatakan kurang rnernahami, 5 responden (25%) 

menyatakan cukup memahami, 8 responden (40 %) menyatakan 

memahami, 2 responden (10%) rnenyatakan tidak mema hami, dan hanya 3 

responden (5 %) yang menyatakan sangat memahami (Tebel4). 



Tabel 4 Frekuensi dan Persentase Responden Pemerintah Dalam 

Memahami Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (pemerhtah) 

bahwa masalah hak berlekuarga telah dilakukan pembiman seperti rnelalui 

organisasi Darmawanit a, Arisan, Biro pem berdayan perempuan, dan 

organisasi perempuan bin, sehingga diharapkan oelanggaran hak 

berkeluarga dapat dikurangi. Dari pihak kepolisian tedang pengusdan 

beristeri lebih dari satu sudah sesuai dengan peratuan (setelah adanya 

pengaduan dari masyarakat). 

3. HAK MENGEMBANGKAN DlRl 

Yang dimaksud hak pengembangan diri adalah hak unluk 

pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan dki, at as menfaat iptek, dan 

hak atas komunikasi dan informasi. Pada desarnva kecenderungan 

masyarakat yang te qadi adalah bahwa masyarakd memahami hak 

pengembangan dlrl. Berdasarkan data yang dikumpldkrln melalul 65 tokoh 

masyarakat, 10 responden (15,39%) menyatakan kuang memahami, 20 

responden (30.77%) menyat akan c u b  memahami, 20 responden 

(30,77%) menyatakan memahami, 5 responden (7,69%) menyatakan tidak 

memahami, dan hanya 10 responden (1539% yang menyatakan sangat 

memahami (Tabel 5). 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

Jawaban Responden 

Sangat memahami 

Memahami 

Cukup ~ e m a h a m i  

Kurang memahami 

Tldak memahami 

Jumlah 

F 

3 

8 

5 

2 

2 

20 

96 

15 

40 

25 

I 0  

10 

100,OO 



Tabel 5 Frekuensi dan Persentase Responden Mssyarakat Dalam 

Memahami Hak Pengembangan Diri 

I I 

1 I Sangat memahami 1 10 15,39 

No. 

2 I Memahsmi 1 20 
30,77 

3 I Cukup Memahami 110 30-77 

Jawaban Responden 

4 1 Kurang memahami 1 lo / 15.39 

5 I Tidak memahaml 15 1 7.69 

F 

Jumlah ~~- 

34 

I 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Ting kat pemahaman masyarakat dalam pengembangan diri adalah 

kubutuhan makan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan enak. Berdasarkan 

hasil wawancara kecenderuingan masyarakat belum memehami 

pegembangan diri secara utuh dan selama ini mereta belum tahu l u  

termasuk diatw dalam hukum HAM. Kecenderungan kcrnentar responden 

(masyarakat) adalah ketidak mampuan pemerintah memberikan kebutuhan 

makanan yang layak, makan apa adanya, tidak mengenal gisi. Biaya 

pendidikan tidak terjangkau, sehingga anak ada yang p~.tus sekolah, begitu 

juga kebijakan pemerintah daerah tidak semus yang d a p d  mereka ketahui. 

Sedangkan kondisi pemerintah, kecenderungamya yang terjadi 

adalah bahwa pemerintah memahami hak pengembangan diri. Berdasarkan 

data yang dikumpulkan melalui Birokrat Sipil dan Militer Can aparat penegak 

hukum dari 20 responden, 2 responden (loc%) menyatakan kurang 

memahami, 8 responden (40 96) menyatakan cutup memahami, 3 

responden (15%) menyatakan memahami, 2 responden (10%) menyatakan 

tMak memahami, dan hanya 5 responden (25 %) y a m  nenyatakan sangat 

memahami (Tabel 6). 



Tabei 6 Fre kuensi dan Persentase Responden Pemerintah Dalam 

Memahami Hak Pengembangan Diri 

Sedangkan kecenderungan komenlar pihak pemerintah bahwa 

adanya ketidak mampuan pemerintah mernberikan kebutuhan makanan 

yang layak, makan apa adanya, tidak mengenal gki. Biaya pendidikan tidak 

terjangkau, sehlngga anak ada yang plAus sekohh, baqitu juga kebijakan 

pemerintah daerah tidak semua yang dapat mereka ketahui, merupakan 

suat u keterbatasn pemerintah. Dalam program pem banguann kedepan it u 

akan menjadi prioraas. 

4. HAK MEMPEROLEH KEADiLAN 

Yang dirnaksud hak memperoleh keadilan dalam penelitian ini 

adalah: hak pertindung an hukum, dan hak at as keadilan dalam proses 

hukum serta hak atas hukuman yang adil. 

Pada dasarnya kecenderungan masyarakat yang terjadi adalah 

bahwa masyarakat memahami hak memperoleh keadaan. Berdasarkan 

data yang dikumpuikan melaiui 65 tokoh mesyarekat, 10 responden 

(15,39%) menyatakan kurang memahami, 20 responden (30.77%) 

menyatakan cukup memahami, 20 responden (30,7744) menyatakan 

memahami, 5 responden (7,69016) menyatakan tidak mcmaheml, dan hanya 

10 responden (15,39%) yang menyatekan sangat mem~~haml (Tabel 7). 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

Surnber: Pengolahan Data Primer, 2002 

% 

25 

Jawsban Responden 

Sangat memahami 

Memahami 

F 

5 

3 

Cukup Memahami 

Kurang memahami 

Tidak memahami 

Jumlah 

8 I :: 
2 

2 
I lo : 10 

20 100,OO 
- 



Tabel 7 Frekuensi dan Persentase Responden Masyarakat Dalam 

Memahami Hak Memperoleh Keadilan 

Pemahaman yang dimaksud masyarakat mash pada taraf 

pengertian proses hukum yang a d l  di kepolisian, kejaksaen dan pengadilan. 

Sedangkan kecenderungan komentar masyarakat adalah adanya 

penangkapan dan penahanan sewenag-wenang oleh kepolisiaan. Dan tidak 

ada perlindungan saksi dan korban. Serta kuranpnya kemampuan 

pemeridah memberikan pergdungan terhadap masyarakat. 

Sedangkan menurut pemerint ah, kec enderungamya yang t erjadi 

adalah bahwa pemerintah mernehami hak memperoleh keedilan. 

Berdasarkan data yang dkumpulkan melalui Birokrat Sipii dan Militer dan 

aparat penegak hukum darl 20 responden, 3 responden (15 96) 

rnenyatakan kurang memahami, 6 responden (30%) rnenyatakan cukup 

memahami, 7 responden (35%) menyatakan memahami, 2 responden 

(10%) rnenyatakan tidak memahami, dan hanya 2 responden (1 0 %) yang 

menyatakan sangat rnernahami (Tabel 8). 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Jawaban Responden 

Sangat memahami 

Memahami 

Cukup Memahami 

Kurang memahami 

Tidak rnemaharni 

Jumlah 

F 

10 

20 

20 

10 

5 

85 

15,39 

?0,77 

30.77 

1 5,39 

5 

f00,00 



Tabel 8 Frekuensi dan Persentase Responden Pemerintah Dalam 

Memahami Hak Memperoleh Keadaan 

L Sum ber: 

Jawaban Responden F 

Sangat memahami I 
Memahami 

Cukup Memahami 

Kurang memahaml I 
Tidak memahami 

Jumlah 

Dengolahan Data Primer, 2002 

Sedangkan kecenderungan komentar pemerlnteh bahwa adanya 

keluhan masyarakat terhadap adanya penangkapan dan penahanan 

sewenag-wenang 01th kepolisiaan. Dan t iderk adti perlindungan saksi dan 

korban. Bahwa penangkapan itu dilakukan karena dikhawatirkan 

menghlangkan barang buMi. Sedang k ~ n  kurangnya kemampuan 

pemerintah memberikan perlidungan terhadap masyarakat sebenamya 

upaya ird sudah dilakukan, tetapi perlindungan khnlayak ape yang 

dikehendaki masyarakat perlu diadakan dialog dengan mnsyarakat. 

5. H9K KEBEBASAN PRlBADl 

Yang dimakud hak kebebasan pribadi dalsm penelitian Id adalah: 

hak untuk bebas dari perbudakan, keutuhan pribadi, rnemeluk agama dan 

keyakinana, untuk berserikat, menyampaikan pandapat, status 

kewarganegaraan dan kebebasan unluk bergarak . Pads dasarnya 

kecenderungan masyarakat yang terjadi adalah b n h a  masyarakat 

memahami hak kebebasan pribadi. Berdasarkan data yang dikumpdkan 

melalui 65 tokoh masyarakat, 5 responden (7,6995) menyatakan kurang 

memahami, 20 responden (30.77%) menyetakan c&up memahami, 20 



responden (30,7796) menyatakan memahami, 5 responden (7,6996) 

rnenyatakan tidak rnemahami, dan 15 responden (23,08%) yang 

menyatakan sangat memahami (Tabel 9). 

Tabel 9 Frekuensi dan Persentase Responden Masyarakat Dalam 

Memahami Hak Atas Kebebasan Pribadi 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Tingkat pemahaman masyarakat t erhadap hak kebebasan pribadi adalah 

kebebasan rnenyampaikan pendapat dan berbicara. Sedangkan 

kecenderungan komentar masyarakat adatah masih adflnya pelangg~ran 

terhadap keyakinan poll ik seperti pemaksan masuk d ~ l a m  partai politik 

tertentu atau oraganisasi tertentu dan ketidak rnampuan pemerintah 

memberikan p e r l i d w a n  terhadap ha1 tersebut. 

Sedangkan menurut pemerintah, kecenderungannya yang terjadi 

adalah bahwa pemerintah memahami hak kebebasan pribadi. Berdasarkan 

data yang dikurnpdkan melalui Birokrat Sipil dan Militer dan aparat penegak 

hukum dari 20 responden, 2 responden (10%) menyatakan kurang 

memahami, 7 responden (35 '36) menyatakan cukm rnemahami, 6 

responden (30%) menyatakan rnemahami, 3 responden (1536) rnenyatakan 

tidak memahami, dan 2 responden (10941) yang menyatakan sangat 

memahami (Tabel 10). 

No. 

I 

2 

3 

4 

5 

95 

23,08 

30,77 

20,77 

7,69 

7.69 

100,00 

Jawaban Responden 

Sangat memahami 

Memahaml 

Cukup Memahami 

Kurang memahami 

Tidak memaharni 

Jurnlah 

F 

15 

20 

20 

5 

5 

6 5 



Tabel 10 Frekuensi dan Persenlase Responden Pemerintah Dalam 

Memahami Flak Kebebasan Pribadi 

1 I Sangat memahami 1 
No. 

2 I Memahami I 
3 I Cukup Memahami I 

Jawaban Responden 

4 I Kurang memahami 1 = 

F 

5 I Tidak memahami 
I 1 1 Jumlah 1 20 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Sedangkan kecenderungan komeidar responden (pemeriMah) bahwa maslh 

adanya pelanggaran t erhadap keyakinan politik seperti pemaksaan masuk 

dalam partai politic tertentu atau oragardsasi tertentu Fu dilakukan oleh 

oknum tertentu, dan tidak ada masyarakat yang metaporkan untuk bisa 

dilakukan penurdutan pelanggaran, dan ket idak mampuan pemeridah 

memberikan perlidungan 'du tergantung kepada bentuk pelanggarn yang 

dilakukan. Sedangakn kebebasan menyampaikan pendapat mengacu ke 

rambu-rambu UU No.9 tahun 1998. 

6. HAK ATAS R A M  AMAN 

Yang dimakud hak rasa aman dalam penelltian ini adalah: hak untuk 

mencari suaka dan perlindungan dhi pribadi 

Pada dasarnya kecenderungan masyarakat ysng t erjadi adalah 

batnva masyarakat memahami hak rasa aman. Berdasarkan data yang 

dikmpulkan melalui 65 tokoh masyarakat, 10 responden (15,3996) 

menyatakan kurang memahami, 25 responden (38,4636) menyatakan 

cukup memahami, 20 responden (30,77%) menyatakan memahami, 2 

responden (3.08%) menyatakan tMak memahami, dan 8 responden 

(12,31 W) yang rnenyatakan sangat memahami (Tabel I I). 



Tabel I 1  Frekuensi dan Persentase Responden Mssyarakat Dalam 

Memahami Hak Hak Atas Rasa Aman 

No. 

Sum ber : 

Jawaban Responden 

Sangat memahami 

Memahami 

Cukup Memahami 

Kurang memahami 

Dengolahan Data Primer, 2002 

Tidak memahami 

Jumlah 

Tingkat pemahaman yang dimaksud masyarakat terhadap rasa 

aman adalah adanya penghinaan secara fisik dan mentel terhadap pribadi 

seseorang. 

Kecenderungan komentar responden (masyarakat) adalah adanya 

pengusiran terhadap orang tertentu di perkebunan sawit, ,;uga pernerkosaan 

terhadap perempuan di tempat-tempat tertentu tanpa ad8 perfindungan dari 

pihak aparat penegak hukum. Ancaman yang dirasakan masyarakat adalah 

jika memberi laporan/pengaduan bisa hilang rnalam, yeng muncul rasa 

t akut. 

Sedangkan menurut pemerintah, kecenderlmgemya yang terjadi 

adalah bahwa pemerintah memahami hak alas rasa aman. Berdasarkan 

data yang dikumpulkan melahi Birokrat Sipil dan Mil'Rer dan aparat penegak 

hukum dari 20 responden, 3 responden (15%) menyatakan kurang 

memahami, 6 responden (30 %) menyatakan cukup memahami, 6 

responden (30%) menyatakan memahami, 2 responden (10%) menyatakan 

tklak memahami, dan hanya 3 responden (15 %) yang nlenyatakan sangat 

memahami (Tabel 12). 

F 

8 

20 

25 

1 0 

2 

85 

12,39 

30,77 

38,46 

15,39 



Tabel 12 Frekuensi dan Persentase Responden Pemerintah D ~ l a m  

Memahami Hak Atas Rasa Aman 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Sedangkan kecenderungan komentar pemerintah bahwa pengusiran 

terhadap orang tertentu di perkebunan sawit dilakukan aleh yang merasa 

memeliki tanah ulayat dan itu diupayakan penyelesaianya melalui jahr 

hukum, juga pemerkosaan terhadap perempuan di tempat-tempat tertentu 

tanpa ada perlindungan dari pihak aparat penegak hukum juga juga 

menyangkut keterbatasn jumlah aparat d i  lapangap tetapi jika ada 

pengaduan tetap diusut. Tentang ancaman yang dirasakan masyarakat 

a d ~ n y a  masyarakat jika memberi laporan/pengsduan hisa hilang malam, 

yang muncul rasa t a k d  itu dilakukan oleh orang-orang tertentu dan pihak 

kepolisian tetap berupaya mengusutnya. 

7. HAK ATAS KESEJAHTERAAN 

Yang dimakud hak atas kesejahteraan dalam penelitian ini adalah: 

hak milik, hak atas pekerjaan, untuk bertempat tinggal secara layak, 

jaminan sosial, dan perlidungan bagi kelompok renten Pada dasamya 

kecenderungan masyarakat yang terjadi adalah bahwa masyarakat 

memahami hak atas kesejahteraan. Berdasarkan data yang dikumpulkan 

melahi 65 t okoh masyarakat , 12 responden (18,4696) menyatakan kurang 

memahami, 24 responden (36,42%) menyatakan cuC:up memahami, 14 

responden (21,549h) menyatakan memahami, 6 rcsponden (9,239h) 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

Jawaban Responden 

Sangat memahami 

Memahami 

Cukup Memahami 

Kurang mem ahami 

Tidak memahaml 

Jumlah 

F 

3 

6 

6 

3 

2 

36 

15 

3 0 

30 

15 

10 

20 100,OO 



rnenyatakan tidak rnernahami, den 9 responden (13,25% y m g  menyatakan 

sangat memahami (Tabel 13). 

Tabel 13 Frekuensi dan Persentase Responden Masyarakat Dalam 

Memahami Hak Atas Kesejahteraan 

No. 

1 

-- 
Sumber: 

Jumlah L100,00 
- 

'engolahan Data Primer, 2002 

Jawaban Responden 

Sangat mem ahami 

Mernahami 

Cukup Mernahami 

Kurang rnemahami 

Tidak memahami 

Tingkat pemaham an masyarakat terhadap hak atas kesejahteran 

masih terbatas dalam hat: perampasan hak milik (seperti tanah) oleh 

pemerintah dan swasta, upah yang tidak layak oleh perusahaan, 

pemecatan pekerja secara sewenanpwenang, kurangnya perlindungan 

terhadap usia tanjut dan orang cacat 

Sedangkan kecenderungan kornent ar resp onden (m~syarakat) a d ~ l a h  

ketidak rnampuan pemerintah memberikan perlidungan larhadap hak atas 

kesejahteraan 

Sedangkan menurut pernerintah, kecenderungarnya yang terjadi 

adalah bahwa pernerintah memahami hak atas kesejahteran. Berdasarkan 

data yang dikumpulkan melahi Birokret Sipil dan Militer den aparat penegak 

hukurn dari 20 responden, 2 responden (10%) rnenyatakan kurang 

rnemahami, 7 responden (35 %) rnenyatakan c u k ~ ~ o  rnemaharni, 6 

responden (30%) menyatakan memahami, 2 rasponden (10%) menyatakan 

tidak memaharni, dan hanya 3 responden (15 % yang menyatakan sangat 

mernahami (Tabel 14). 

F 

9 

14 

24 

12 

6 

'K 

13,25 

21 3 4  

36,42 

18,46 

3.23 



Tabel 14 Frekuensi dan Persentase Responden Pernerintah Dalarn 

Memaharni Hak Atas Kesejahteraan 

I 

1 j Sangat memahami 1 3 115 

No. I Jawaban Responden 

2 ( Memahami I I 
3 I Cukup Mernahami I I 

F 

Kurang memahami 

Tldak memahaml 

96 

I I I I 

I 1 Jumlah 1 20 / 100.00 I 
I I 

Sumber: Pengolahan Data Prlmer, 2002 

Sedangkan kecendenrngan komentar respo~den (pernerintah) 

bahwa adanya kelutran rnasyarakat t erhadap ket idak rnsrnpuan pernerirrlah 

rnemberikan perlidungan terhadap perampasan hak milk (seperti tamh) 

oleh pemerintah dan swasta itu terjadi pada masa pemerinatahn Orde 

Baru, dan pada era reformasi pengernbalian hak dayat masyarakat perlu 

dicari format baru dalam bentuk %inwin solution",. Mangemi upah yang 

tidak layak oleh perusahaan itu disepakati dalam ketentuan upah menimum 

kabupaten Pasaman. Pernecat an pekerjm secsra sewenangwenang, 

pernerinat h berjarji akan selidiki, . Sedanqkan kurangnya perlindungan 

terhadap usia lanjut dan orang cacat tergantung kernampuan pemerinat ah 

kabupat en. 

8 M K  TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN 

Yang dimaksud hak turd dalam pemerintahan dalam penelllian Inl 

adalah: hak pilih dalam pernilu, dan hak uniuk berpendapat. Pada dasarnya 

kecenderungan rnasyarakat yang terjadi adalah bahwa rnasyarakat 

memahami hak turd serta dalam pemeridshan. Berdnsarkan data yang 

dikmpulkan rnelalui 65 tokoh rnasyarakal, I I responden (16.92%) 

menyatakan kurang rnemaharni, 13 responden (20%) rnenyatakan cuky, 

memahami, 30 responden (46.15%) menyatakan memehami, 4 responden 



(6,1596) menyatakan tidak memahami, dan hanya 7 responden (10,77%) 

yang menyatakan sangat memahami (Tabel 15). 

Tabel 15 Frekuensi dan Persentase Responden Masyarakat Dalam 

Memahami Hak Turd Serta Dalam Pemerintahan 
- 

No. 

Sumber : 

Jawaban Responden 

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak turd serta dalam 

pemerintahan adalah ikut dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan roda pemerinlahan. Kecenderungan komentar masyarakat 

adalah belum adanya persamaan dftlam pencalonan diri untuk mernegang 

jabatanjabatan strategis seperti kepala dinas. Wali nagari dan sebagainya. 

Jika terjadi pencalonan dari orang tidak punya kekuatan seperti uang, 

biasanya dilakukan intimidasi dalam pemilihan. 

Sedangkan mcnwut pemerintah, kecenderungannya yang terjadi 

adalah bahwa pemerintah memahami hak turut serta dalflm pemerintahan. 

Berdasarkan data yang dikurnpulkan melalui Birokrat Sip$ dan Militer serta 

aparat penegak hukum dari 20 responden, 3 res~onden (15%) 

menyatakan kurang memahami, 6 responden (10%) menyatakan cukup 

memahami, 5 responden (2596) rnenyatakan memahami, 2 responden 

(10%) menyatakan tidak memahami, dan hanya 4 responden (20 94) yang 

menyatakan sangat memahami (Tabel 16). 

F 

Sangat memaharni 

Memahami 

Cukup Memahaml 

Kurang memahami 

n d a k  memahami 

Jumlah 

7 

30 

13 

11 

4 

65 

'engolahan Data Primer, 2002 



Tabel 16 Frekuensi dan Persentase Responden Pemerintah Dalam 

Memahami Hak Turut Serta Dalam Pernerintahan 

No. I Jawaban Responden I F I [IQ 
I I 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (pemerintah) 

bahwa belum adanya persamaan dalam pencalonan diri uduk mem egang 

jabatamjabatan st rat egis seperti kepala dinas, Wali nagsri dan sebagainya 

diseba bkan tingkat pendidikan masyarakat yang belum merat a, lemahnya 

surnber day a manusis yang ada . Sedangkan t erjadinya pencalonan dari 

orang yang tidak punya kekuatan seperti uang, biasanya dilakukan 

itlimklasi dalam pemilihan bisanya ditakukan oleh oknum calon yang takut 

kalah d ~ l a m  persaingan, sehingga mengunak~n uang Llnlrh memng. 

9. HAK WAMTA 

Yang dimaksud hak wanla dalam penefitian ini adelah: hak 

pengem'bangan pribadi dan persamaan dalam hukun den perlindungan 

reproduksi. Pada dasarnya kecenderungan masyarakat yang terjadi adalah 

bahwa masyarakat memahaml hak wanYa. 8erdasarkan data yang 

dikmpulkan rnelalui 65 tokoh masyarakat. 12 respenden (18.46%) 

menyatakan kurang memahami, 15 responden (23.0836) menyatakan 

cukup memahami, 25 responden (18,469CI) menyatakan memahami, 12 

responden (1 8,46%) menyatakan tidak memahami, dan 10 responden 

(15,3996 yang rnenyatakan sangat memahami (Tabel 17). 

1 

2 

3 

4 

5 

I 
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Sangat memahami 

Memahami 

Cukup Memahami 

Kurang memahami 

Tldak memahaml 

Jumlah 

4 1 20 

5 ' 25 

6 

3 

2 

20 

10 

15 

10 

100,OO 



Tabel 17 Frekuensi dan Persentase Responden Masyarakat Dalam 

Memahami Hak Wanita 

No. 

Sumber: 

Jaweban Responden 

Sangat memahami 

Memahami 

Cukup Memahami 

Kurang memahami 

Tidak memahami 

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak wanita adalah hak 

yang sarna dalam mengembangkan kark dan hak-hak khsusus sebagai 

kaum perempuan seperti cuti hamil, haid, melahirkan dan sebagainya. 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (masyara kat) adalah 

masih ada hambatamhamabatan dalam melakukan pekerjaan seperti 

kebijaka~kebijakan yang dibuat pemerintah dan perhkuan diskriminasi oleh 

perusahaan dan ketidak mampuan pemerintah memberikan perlidungan 

t erhadap kaum perempuen. 

Sedangkan menurut pemerintah, kecenderungannya yang terjadi 

adalah bahwa pemerintah memahami hak wanla. Berdasarkan data yang 

dikwnpulkan rnelalui Birokrat Sipil dan Militer dan a p a r ~ t  penegak hukum 

dari 20 responden, 2 responden (10%) rnenyatakan kwang memahami, 5 

responden (25%) menyatakan cukup memahami, 6 responden (30%) 

menyatakan memahami. 3 responden (15%) menyalakan tidak memahami. 

dan 4 responden (20%) yang rnenyatakan sangat memahami (Tabel 18). 

Jumlah 6 5 

Dengotahan Data Primer, 2002 



Tabel 18 Frekuensi dan Persentase Responden Pemerintah Dalam 

Memahami Hak Wanita 

Kecenderungan komedar pemerintah bahwa masih ada hambatan- 

hamabat an dalam melakukan peke jaan seperti kebijakamkebijakan yang 

dibuat pemerintah, pemerintah daerah berjanjia ada meni njau utang atau 

merivisi Perda yang ada, termasuk perlakuan diskr'minasi oleh perusahaan 

akan ditindak secara tegas. Tentang ketidak mam~uan pemeridah 

mem berikan perlidungan t erhadap kaum perempuan itu menyangkut 

keterbat asan personil den pemerinf ah akan berupaya m em bela hak-hak 

perempuan.. 

10. HAKANAK 

Yang dimakud hak anak dalam penelitian ini adalah: hak hidup anak, 

status warganegara, hak anak yang rentan, pengembengan pribadi dan 

perlindungan hukum, dan jamlnan soslal anak Pada dasarnya 

kecenderungan masyarakat yang terjadi adalah bnhwa masyarakat 

memahami hak anak. Berdasarkan data yang dikumpulk~n melalui 65 tokoh 

masyarakat, 8 responden (12,319h) menyatakan kurang memahami, 17 

responden (26.15%) menyatakan cukup memahami, 25 responden 

(38,46%) menyatakan memahami, 5 responden (7.69%) rnenyatakan tidak 

memahami, dan 10 responden (15,39%) yang menyatakan sangat 

memahami (Tabel 19). 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Jawaban Responden 

Sangat mernahami 

Memahami 

Cukup Memahami 

Kurang memahami 

Tidak memahami 

Jumlah 

F 

4 

6 

5 

2 

3 

20 

3b 

20 

3 0 

2 5 

I 0  

15 

100,OO 



Tabel 19 Frekuensi dan Persentase Responden Mesyarakat Dalam 

Memahami Hak Anak 

No. I Jawaban Responden I F  I ?b 

2 I Memahami 1 25 1 38,46 

T a t  memahami 
I 

10 

Cukup Memahami 

Kurang memahami 

15,39 

I I 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Tidak memahami 
.- 

Jumlah 

Tingkat pemahamn masyarakat terhadap hsk anak adalah 

perlindungan terhadap kebuluhan dasar anak seperti makanan, pakaian, 

pendidikan dan kesehatan anak. Kecenderungan komentar masyarakat 

adalah mash banyak anak y a y  bekerja dan putus sekolah karena 

keterbatasan biaya. Dan adanya perlakuan diskrimimsi terhadap anak luar 

kawin. 

Sedangk~n menurut pernerintah, kecenderungamya y a q  terjadi 

adalah bahwa pemerintah memahami hak anak. Berdasarkan data yang 

dikunpulkan melalui Birokrat Sipil dan Militer dan aparst penegak hukum 

dari 20 responden, 2 responden (1096) menyatakan kureng memahami, 6 

responden (30%) menyatakan c a y ,  memahami, 6 responden (30%) 

menyatakan memahami, 2 responden (10%) menyatakan tMak memahami, 

dan 4 responden (20'16) yang menyatakan sangat memahami (Tabel 20). 

5 7,69 

65 1 100,OO 



Tabel 20 Frekuensi dan Persentase Responden Pemerintah Dalam 

Sedangkan kecenderungan komedar pemerinteh bahwa mash 

banyak anak yang bekerja dan putus sekolah karena keterbatasan biaya. 

disebabkan kondisi perekonomian masyarakat, pendapatan masyarakat 

rendah Sedangkan adanya perlakuan diskriminasi terhadep anak bar  kawin 

merupakan budaya masyarakat yang kurang rnenerima anak yang lahir 

diluar perkawinan yang sah.. 

Selanjutnya dlllhat kesan atau penllalan masyarakat dan pemerlntah 

terhadap Hukurn HAM. 

Yang dimaksud kesan keberadan hukw HaM bagi masyarakat dan 

pemerinatah dabm penelitian ini adalah: sejauhmana masyarakat dan 

pernerintah rnerasa terbardu dalarn pemajuan dan penegakan harkat dan 

martabat kemanusiaan dalam kehidupan nyata di daerah ini. 

Pada dasarnya kecenderungan masyarakat yang terjadl adalah 

bahwa rnasyarakat merasa terbantu, yang selama ini baru sekedar 

gerakan moral, sekarang sudah rnenjadi peraturan hukum yang bisa 

dipa ksakan penegakannya. Berdasarkan dst s yang diltunpulkan melalui 65 

t okoh masyarakat sebagaimana terlihat pada tabal21: 

Memahami Hak Anak 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Jawaban Responden F 96 

Sangat memahami 

Memahami 

Cukup Memahami 

Kurang memahami 

Tidak memahami 

Jumlah 

4 20 

6 30 

6 1 0  

2 i 10 

2 10 

20 ~100,OO 



Tabel 21 Frekuensi dan Persentase Responden Masyarakat Terhadap 

Kesan Keberadaan Hukum HAM 

No. I Jawaban Responden I F ' % 

2 I mernbantu 1 22 1 33.85 

1 

4 I kurang membantu 112.31 

5 I Tidak membantu 1 4,62 

Sangat mem bantu 

I I Jumlah 1 65 

13 20 

I I 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

kecenderungan komentar masyarakat adalah b a h a  hukum HAM 

perlu dilengkapi dengan hukm adat y a w  selama iri sudah dihormati 

masyarakat. 

Sedangkan menumi pemeridah, kecenderungannya yang t erjadi 

adalah bahwa pemerintah merasa terbantu dengan ksberadaan hukum 

HAM. Berdasarkan data yang dikurnpulkan melalui Birokrat Sipil dan Militer 

dan eparat penegak hukum dari 20 responden meng~rnbark~n jawaban 

sebagai berikut: 

Tabel 22 Frekuensi dan Persentase Responden Pemerintah Terhadap 

Kesan Keberadaan Hukum HAM 

Jurnlah 1 20 1 
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

F 

3 

7 

6 

2 

2 

No. 

I 

2 

3 

4 

5 

Jawaban Responden 

Sangat mem bantu 

membantu 

cukup membarctu 

kurang membantu 

Tidak membarrtu 



Sedangkan kecenderungan komentar pemerintah bahwa adanya 

hukum HAM disamping membantu juga ada aspek gangguan dalam 

pelaksanaan tugas, sebab masyarakat selalu bicara HAM dan pemerintah 

selalu terpojok dengan tuduhan pelanggaran HAM d a l ~ r n  melaksanakan 

gerakan pembangunan di daerah.. 

Sumber lnformasl Hukum HAM oleh masyarakat dan pemerlnatah 

.Metwurt masyarakal wawasan hak assi tnanusia sebenarnya sudah 

ada dalam atwan hukum adat dan agama, tetapi dalam tataran gerakn 

moral, belum meqadi peraturan hukum yang punya sanksi dan dapat 

dipa ksakan berlakunya. Selanjutnya masyarakat mengatakn bahwa hukum 

HAM mereka peroleh dari berbagai instansi seperti melaui lembaga 

pemerinatah daerah (Biro Kesbang Limas), yang nara smbemya  berasal 

dari Lembaga HAM, Pusat kajian HAM W.  Disarnping itu juga ada 

lembaga lain yang memberikan informasi HAM seperti LSM, media cetak 

dan elektronika antara lain melalu swat kabar lokal, dialog RRI dan TWRI . 
Sedangkan dari pihak pemerinlah sumber pengetahan tlukum HAM 

rnereka peroleh dalam kedinasan melalui penataran atau pelatihan, 

disarnping itu juga program pelatihan yang dilakukan Karrwil Kehakiman dan 

HAM, LembagaHAMIKomnas HAM Perwakilan Proplmi Sumat era Barat, 

dan Pusat Kajian HAM Universitas Negeri Padang . 
Tempat mengadu blla terjadl pelanggaran HAM dl daerah In1 

Menurut masyarakat bila terjadi pelanggaran hukm HAM biasanya institusi 

daerah yang digunakan antara lain: DPRD, lnstitusi adat (LKAAM), Parpol, 

LSM, LBH, dan Kepolisian. Sedangkan Lembaga W M   tau Komnas HAM 

Perwakilan Propinsi Sumatera Barat karena jauh di Kota Padang 

pengaduan diberikan secara tertulis 

Sedangkan menwul pernerintah baa terjadi pelanggaran hukurn HAM 

oleh aparat sendiri diberi sanksi administratif, sedangkan bagi masyarakat 

yang mehnggar diselesaikan oleh aparat sendiri melalui prosedw hukum. 



Bentuk pelanggaran HAM dl daerah Basaman yang paling menonlo1 

Jenis pelanggar hukurn HAM yang terjadi di  KaOupaten Pasarnan 

antara lain: menurut lsporan DPRD Kabupaten Pasaman adalah tindakan 

kepolisian dalarn rn elakukan penangkapan, dan penahanan. Rasa t akut 

rnasyarakat mernberikan laporan kejahatan karena ada tekanan dari aparat 

seperti pemukufan terhadap wartawan. dan pemerkosaan terhadap wanita- 

wanita lemah di beberap tempat di  Pasaman. Selanjutnya dalarn penjelasan 

DPRD dikatakan pelanggaran juga dilakukan oleh para pengusaha seperti 

perampasan hak mllik ulayat masyarakat. 

Sedangkan penjelasan kepolisian pelanggaran juga dilakukan 

masyarakat seperti penyerobotan tanah perkebunan secara sewenang- 

wenang oleh masyarakat dan melawan petugas di lapangan. 

Dalam penjelasan masyarakat bentuk pelanggaran HAM terjadi pada 

semua bidang HAM seperti hak mtuk hidup Oingkmgan), hak berkeluarga 

dan melanjutkan keturunan, hak mengernbangkan din. hak rnemperoleh 

keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak aias 

kesejahteraan, hak twuf serta dalarn pernerintahan, hak wanita, dan hak 

anak. Idensitas pelanggaran berbeda setiap bidaqnya. 

Pelaku pelanggaran HAM dl daerah 

Menuru! rnasyarakat pelanggaran itu lebih banyak dilakukan oleh 

pernegang kekuasaan baik birokrat sipil rnaupun miMer d m  kepolisian atau 

aparat penegak hukum, sedangkan menurut pemerintah pelanggaran itu 

tidak bisa dihindari karena itu pemerintah bertugas sudab sesuia dengan 

peraturan yang berlaku. Pelanggaran HAM juga terjadi antara i n d ~ d u  

dengan hdbidu dan kelompok masyarakat dengan kelornpok masyarakat 

lain. 

Faktor penye bab terjadlnya pelanggaran HAM dl daerah 

a). Tekanan psikologis, yaitu menurut masyarakat, dimana selama in1 

merasa tersmbat  lnformasi b8a ingh melakukan pengaduan, tidak pernah 

rnendapatkan keadilan, narnpaknya pernbelaan terhsdap HAM tidak 



mungkin diperjuangan pemerintah, maka masyarakat harus menegakan 

secaranya sendiri. Dari pihak pernerinlah mengatakan bahrnra telah bosan 

dan jemh dengan pelaku kejahatan, termasuk tuntutan dan gugatan yang 

disampaikan masyarakat. Untuk itu. kami bertindak dalarn melaksanakan 

tugas hams lebih tegas lagi. 

b. Kondisi sosiologis, yanu menuurt masyarakat dahuku kami punya imtitusi 

yang bisa digunakan memecahkan masalakmasalah kemasyara katan baik 

r n a s ~ l ~ h  konflik keperdataan maupun masakih pelorggaran lainnya. 

Sekarang pemerintah terlalu memcampurl urusan masyarakat. Sedangkan 

menurut pemerintah, bshwa kewibawasn instflus1 pemerlntah ingin 

dit egakan. 

c. Kondisi ekonomi, menurut masyarakat behwa rendahrrya pendapatan 

perkapit a masyarakat cuky, menjadi pemlcu adanya pelangaran HAM. 

Sedangakn menuurt pemerinat ah bahwa kami sudah ben~paya menegakn 

hukum, tetapi gaji yang tidak memadai, rnenyebabkan mudah mengmdang 

terjadinya kekerasan di lapangan. 

d. Kondisi budaya, menurut masyarakat bahwa secara budaya berlaku 

falsafah adat : " raja alirn raja disambah, ra.ia zafirn raja disambah", bila 

melihat ketimbangan dalam pembangunan, masyarakat akan bertindak 

sesuai dengan aturan yang ada secara adat. Sedangkan menurut 

pemerntah dalam melaksanakan pembangunan s e b h  mengindahkan 

kondlsi budsya masyarakat termasuk dalam bertindak. Bila terjadi 

kekerasan, itu dllakukan oleh okmun aparat tertentu. 

Aklbat atau keruglan darl pelanggaran HAM tersebut adalah 

Menurut masyarakat kerugian yang diderita antara lain terutama 

bagi korban adanya trauma kekerasan, tekamn mental yang 

berkepaqangan. lbarat ada hulang yang belum terbayar, ada ketidak 

adlan yang menghantui generasi demi generasi Pem bantnian, penyiksaan, 

penag kapan sewenang-wenang, pem buangan, pengucilan. pem brendelan 

hingga label-label yang menyudutkan merupakan bentuk kekerasan yang 



pernah dialami, begitu banyak anggota masyarakat mernilih bertahan pada 

ideologi yang tidak sehaluan atau bahkan mencoba berhadapan secara 

kritls dengan penguasa, hampir tidak ada tawaran penyembuhan. 

Masyarakat rnerasa beiwn diakui hak-haknya sebagai warga masyarakat. 

mereka juga rnerasakan keadilan belum t erpenuhi. Sedangkan dari 

pandangan pemerintah kerugian itu terjadi baik dipihak masyarakat 

maupun dari pemerintah seperti perusakan fasilt as urnum, adanya rasa 

dendam, kewibawaan pemerintah menurun, dan penilaian dunia 

internaslonal terhadap Indonesia sebagai negara yang biadab, den investor 

engan masuk ke Indonesia, merasa tidak aman. 

Langkah penyelesalan yang diternpuh 

Menurut masyarakat dan pemerintah kecendermgan mereka mengatakan 

melalul jalur hukum (pengadilan) dan dl luar hukum. At au penyelesalan 

politis dan sosial. Melalui hukurn yaitu lembaga peradilan. Hanya saja 

mekanbme dan prosedwnya banyak mengalami masalah, banyak orang 

sudah memperjuangkan lrrrtuk memperbailcinya d e n g ~ n  berbagai cars, 

namun hasilnya belurn optimal. Perlu ada komisi kebenaran rekonsifiasi. 

Setelah jelas ganti rugi, dan mengakui kesalahan serta minta maaf. agar 

kesalahan serupa tidak terulang lagi. 

Tempat Pengaturan Hukum HAM 

Menurut rnasyar~kaf bahwa HAM sudah diatur dalarn hukum adat 

dan hukum agama, sebaiknya nilabnilai kedua sumber itu dijadikan acuan 

dalam pemajuan dan penegakn HAM di daersh dan diperkuat melalui 

undang-undang yang dibuat oleh pemerinlah atau diatur dalani peraturan 

perundanpundangan, sehingga jelas sankslnya. Sedangakn menurut 

pemerlntah hukum HAM belum dlperlukan dl daerah, karena sudah ada 

atwan yang bisa dijadikan pedornan dalam pemajuan dan penegakan HAM. 

Termasuk lembaga Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat tugasnya akan 

overleving dengan lembaga penegak hukum lain. 



Saranlusul Terhadap Kernungklnan Revlsl dari Hukurn Hak Asasl 

M anusla. 

Menurut masyarakat perubahan yang perlu dilakukan terhadap 

perundangawundagangan hak asasi manusia sdalah 

1) Ditmjau dari rnateri HAM (dari 10 jenis hak asasi rnanusia yang diatur 

dalam UU No.39 tahunn 1999) bersifat universal dan juga diatur dalam 

hukum adat serta agama, sebalknya dalam tataran operasloml 

pernajuan dan penegakannya rnengunakan bahasa adat dan agama. 

Yang perlu ditlnjau Lllang antara lain: Hak untuk menenlukan suatu 

keluarga (nomor 2), kebebasan memehk agama bag1 yang sudah 

beragama (nomor 5), dan hak wanita (nornor 9). Sebnjdnya pemerintah 

perlu meratifikasi instrumen lain yang beijaku secara hternasbml agar 

masyarakat dapat terlindungi dari kekuasaan negara etau perneridah. 

2) Ditinjau dari segi Lembaga Komnas HAM Perwakilan Swnatera Barat, 

sebaiknya ditiap KabupatenKota punya perwakilan, karena tidak 

t erjangkau oleh propinsi apalagi pusat. Kemudian tentang wewenang 

yang dkniliki kurang kuat , rnisalnya rekomendasi yang dibuat 

(dikeluarkan) kurang dapat dipaksakan berlakunya. Dan jumlah anggota 

lembaga t ersebul diwakili per KabupatenfKot a. 

Menwd perneridah perubahan yang perh dilekukan terhadap 

perundangan-undagangan hak asasi manusia adalah: dari pitmk legislative 

keberadan Komnas HAM pewakllan cukup membantu, tetapi dari plhak 

birokrat dan aparat penegak hukun tugas Komnes HAM Petwakilan harus 

dipert egas ruang lingkupnya sehingga t idak menganggu tugas 

pembangunan. Hal senada juga disampaikan pihak pohsi pamong praja 

sebagai aparat pengaman perda kabupatenlkota den pollsl khusus laimya. 



2.2. Lokasl Penelltlan Kabupaten 50 Kota 

SikapPerilaku Masyarakat dan Pemerintah Terhadap Ketentuan Hukum 

Hak Asasi Manusia 

Untuk menggambarkan sikap dan perilaku masyarakat dan pemerintah 

terhadap ketentuan hukum hak asasi manusia, dapat dilihat dari segi 

pandangan, kesan, penilaian, penerimaan, penolakan, suka atau tidak, 

positiF atau negatif terhadap adanya hukum hak asasi manusia. Untuk 

rnengambarkan sikap dan perilaku masyarakat den pemerintah terhadap 

hukum HAM akan dideskripsikan sebagai berkut: 

I. HAK UNTUK HiDUP 

Yang dimaksud hak untuk hidup dalam penelitian ini adalah: (a) Hak 

untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupan, (b) hak hidup tentram, 

aman dan damai, dan (c) lingkungan hidup yng baik. 

Pada dasarnya kecenderungan masyarakat yang terjadi adalah 

bahwa rnasyarakat memahami hak untuk hidup. Berdasarkan data yang 

dikumpulkan melalui 65 tokoh masyarakat terlihat pada tabel 23. 

Tabel 23 Frekuensi dan Persentase Responden Masyarakat Dalam 

Cukup Memahami 29.23 
Kurang memahami 
Tidak memaham i 6.15 

Memahami Hak untuk hidup 

1 1 Jumlah 1 65 1 100,OO 
Surnber: Pengolahan Data Primer, 2002 

No. 

l ingkat pemaham hak hidup yang dirnaksud rn asyarak~t adalah tidak ada 

orang yang dibunuh sewenang-wcnang, dan hak mendspat kesehatan. 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (rnasyarakat) adalah 

ketidak mampuan pemerintah memberikan perfidungan terhadap 

sehubungan hak uduk meningkatkan taraf hidup, hak untuk hidup tenteram, 

aman, dan hak mtuk rnendapat lingkungan hidup yarlg baik di daerah 

Kabupaten 50 Kota. 

Jawaban Responden F ' ?b 



Sedangkan menurut pemerintah, kecenderungamya yang terjadi 

adalah bahwa pemerintah mernahami hak untuk hidup. Berdasarkan data 

yang dikumpulkan melalui Birokrat Sipil dan Militer dan aparat penegak 

hukum dari 20 responden sebagaimana tergambar pada tabel 24. 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (pemerintah) 

bahwa adanya keluhan rnasyarakat terhadap ket idak mampuan pemerintah 

memberikan perlidungan tertmdap sehubungan hak mtuk meningkatkan 

taraf hldup, hak untuk hidup tenteram, aman, hak untuk mendapat 

lingkungan hidup yang baik di dserah Kabupaten 50 Kota, kwangnya 

kordinasi ant ara aparat penegak hukum, dan disadari adanya secara 

pribadi aparat kurang tegas dalam penegak hukum yang ada. Disamping 

keterbatasan anggota dan lemahnya pengsduan mssyarnkat. 

2. HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN 

Yang dirnaksurl llak berkcluarga dan melanjutkan kcturlnlan dalarnpcnelitian 

ini adalah lmk membenhlk keluarga melald alatu ptrkawimn yang sah. Psda 

dasarnya ke cendenmgan masyarakat yang terjadi sdslah b ahwa masyankat 

memahami hak bcrkelurga dan melanjuitkw kchmman. Berdasarkan data yang 

dikwrp$hn melalii 65 tokoh masyardcat tcrliht scpcrti padx tabcl 25. 

Tabel 24 Frekuensi dan Perserd ase Responden Perneridah Dalarn 
Memahami Hak untuk hidup 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 

Surnber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Jawaban Responden 

Sangat memaharni 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang memahami 
Tidak memahami 
Jumlah 

F 

3 
7 
8 
1 
1 
20 

"4 

100,OO 



Tabel 25 Frekuensi dan Persentase Responden Masyarakat Dalam 
Memahami Hak 

-=an Responden 1 
Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang mem ahami 

I I I 

Sumber: Pengolahan Date Primer, 2002 

15 23,08 
2 0 30,77 
2 0 90,7 7 
7 1Q?77 

5 Tidak memahami 
Jumlah 

Lebih lanjllt kecenderungan komentar responden (masyarakat) adalah 

3 
65 

masih ada dalam keluarga tertentu paksaan untuk rnenikah. Sedangkan 

bag1 pria yang terdapat beristeri lebih dari sstu,polsi jug0 meminta duit 

sebagai uang pengamanan. 

Sedangkan gambaran dari pihak pemerintah, kecenderungannya 

yang terjadi adalah bahwa pemerintah memahami hak berkeluarga dan 

melanjulkan keturunan. Berdasarkan data yang dikmpulkan melalui 

Birokrat Sipil dan Militer dan aparat penegak hukum dari 20 responden, 

ter6hat seperti pada tabel 26. 

Tabel 26 Frekuensi dan Persentase Responden Pernerintah Dalam 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (pemerintah) 

Memahami Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan 

bahwa masalah hak berkeluarga telah dilakuksn pembinaan seperti melalui 

No. Jawaban Responden 

1 Sangat mernahami 

2 Memahami 

3 Cukup Memahami 

4 Kurang rnernahami 

5 Tidak memahami 
- 

Jumlah 

organisasi Darrnawanita, Arisan, Biro pernberdayan perempuan, dan 

Surnber: Pengolahan Data Primer, 2002 

F 

5 

8 

6 

2 

1 

2 0 

('6 

2 5 

A 0 

3 0 

7 0 

5 

;100,00 



organisasi perernpuan lain, sehingga diharapkan oelanggaran hak 

berkeluarga dapat dikurangi. Dari pihak kepolisian tentang pengusutan 

bersleri lebih dari satu sudah sesuai dengen peraturan (set elah adanya 

pengaduan dari masyarakat). Selanjutnya menurut polisi memang ada yang 

mengantongi k in isteri, dalam ha1 ini bukan kin isteri y a m  diperlukan, tetapi 

Din pengadilan. 

3. HAK MENGEMBANGKAN DlRl 

Yeng dimaksud hak pengembangen diri adalah hak untuk 

pemenuhan keblduhan dasar, pengembangan diri, atas menfaat iptek, dan 

hak atas komunikssi dan informasi. 

Pada dasarnya kecenderungan rnasyarakat yang terjadi adalah 

bahwa masyarakat memahami hak pengembangan diri. Berdasarkan data 

yang dikumpulkan melalui 65 tokoh masyarakat, terlihat seperti pada tabel 

Tabel 27 Frekuensi dan Persentase Responden Masyarakat Dalam 
Memahami Hak Pengembangan Diri 

I No. I Jawaban Responden ( F ! '45 I 

I I I I I 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

1 
2 
3 
4 
5 

Tingkat pemahaman masyarakat dalem pengembang an diri adalah 

kubutuhan m akan, pakalan, kesehat an, dan pendidikan anak. Berdasarkan 

hasil wawancara kecenderuingan masyarakat b e l m  memehami 

pegembangan diri secara utuh dan selarna hi rnereka belun tahu itu 

termasuk diatur dslam hukum HAM. Kecenderungan komentar responden 

(masyarakat) adalah ketldak rnampuan pemerinteh membarikan kebullrhan 

makanan yang layak, masih ada masyarakat makan apa adanya, tidak 

mengenal g i .  Biaya pendidikan tidak terjanqkau, sehingqa anak ada yang 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang memahami 
Tidak memahami 
Jumlah 

13 20 
22 33,85 
19 ' 29,23 
8 
3 

12,31 
4,62 

65 ( 100,OO 



putus sekolah, begitu juga kebijakan pemerintah daerah tidak semua yang 

dapat mereka ketahui. 

Sedangkan kondisi pemerintah, kecendtrungarnya yang terjadi 

adalah bahwa pemerintah memahami hak pengembangan diri. Berdasarkan 

data yang dikumpufkan melalui Birokrat Sipil dan Militer dan aparat penegak 

hukum dari 20 responden, mengungkapkan seperti terlihat pada tabel 6. 

Tabel 28 Frekuensi dan Persentase Responden Pemerintah Dalam 
Memahami Hak Pengembangan Diri 

No. I Jawaban Responden I F 

Cukup Memahami 
Kurang memahami 
Tidak memahami 

I Jumlah 
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Sedangkan kecenderungan komeder pihak pemerintah bahwa 

sdanya ketidak mampuan pemerirdah memberikan kebutuhan makanan 

yang layak, makan apa adanya, tldak mengeml gizi. Biaya pendidikan tidak 

terjangkau, sehingga anak ada yang putus sekolah, begitu juga kebijakan 

pemerintah daerah tidak semua yang dapat mereka ketahui, merupakan 

suatu keterbatasan pemerintah. Dalam program pembanguan kedepan Itu 

akan menjadi prioritas. Menurut legislative behwa Dinas Pendidikan kurang 

jelas program pemajuan pendidikan di daerah ini. 

4. HAK MEMPEROLEH KEADILAN 

Yang dimaksud hak memperoleh keadilan dalam penelitian ini 

adalah: hak perlindmgan hukum, dan hak atas keadilsn dalam proses 

hukum serta hak atas hukumgln yang adil. 

Pada dasarnya kecenderungan masyarakat yang terjadi adalah 

bahwa masyarakat memahami hak memperoleh keaciflan. Berdasarkan 

data yang dikumpufkan melalui 65 tokoh masyarakat terungkap pada tabel 

29. 



Tabel 29 Frekuensi dan Persentase Responden Masyarakat Dalarn 
Memahami Hak Memperoleh Kead 

I 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 

Pemahaman yang dimaksud masyarakat masih pada taraf 

Jawaban Responden 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang rnernaharni 
Tidak rnernaharni 
Jumlah 

pengertian proses hukum yang adil di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. 

Sedangkan kecenderungan komentar masyarakat adalah adanya 

penangkapan dan penahanan sewenag-wenang oleh kepolisiaan tanpa 

surat tugas bahkan tidak diketahui pirnpinan desefnagari. Ada kasus judi 

antara polisi dengan rnasyarakat , yang rnenang adalah anggot a 

masyarakat, polisi akhirnya menangkap dan memaksa mosyarakat tersebut 

rnengernbalikan uang itu. Dan tidak ada perlindungan saksi dan korban. 

Serta kurangnya kemarnpuan pernerintah mernberikan perlidungan terhadap 

masyara kat . 
Sedangkan menunrt pemeridah, kecenderungamya yang 1 erjadi 

adalah bahwa pemeriflah rnernahami hak mernperoleh keadilan. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui Birokrat Sibil dan Militer dan 

aparat penegak hukum dari 20 responden, terungkap seperti pada tabel 

Tabel 30 Frekuensi dan Persentase Responden Pemerintah Dalam 
Mernaharni Hak Mernperoleh Keadlan 

No. I Jawaban Responden r 1 % 1 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat rnernaharni 
Mernaharni 
Cukup Mernaharni 
Kurang mernahami 

I 
3 1 15 
4 1 20 
8 
3 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Tidak memaharni 
Jurnlah 

2 
20 I 100,OO 



Sedangkan kecenderungan kornentar pernerintah bahwa edanya keluhan 

masyarakat terhadap adanya penangkapan dan penahanan sewenag- 

wenang oleh kepolisiaan. Dan tidak ada perlindungan saksi dan korban. 

Bahwa penangkapan itu dilakukan karena dikhawatirkan rnenghilangkan 

barang buMi. Sedangkan kurangnya kernarnpuan pernerintah rnemberikan 

perlidungan terhadap mas yarakat sebenarnya upaya ini sudah dilakukan. 

5. HAK KEBEBASAN PRlBADl 

Yang dimakud hak kebebasan pribadi dalarn penelitian ini adalsh: 

hak untuk bebas dsri perbudakan, keutuhan pribadi, memeluk agama dan 

keyakinana, untuk berserikat, menyampsikan pendapat, stalus 

kewarganegaraan dan kebebasan untuk bergerak . 

Pada dasarnya kecenderungan masyarakat yang terjadi adalah 

bahwa masyarakat memahami hak kebebasan pribadi. Berdasarkan data 

yang dikurnpulkan melalui 65 tokoh rnasyarakat rnengatak~n seperti terlihat 

pada tabel 3 1. 

Tabel 31 Frekuensi dan Persentase Responden Masyarakat Oalam 
Memahami Hak Atas Kebebasan Pribadi 

I Jurnlah 
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

No. I Jawaban Responden 

I 
2 
3 
4 
5 

Tingkat pernahaman masyarakat terhadap hak kebebas~n pribadi adalah 

kebebasan menyampaikan pendapat dan berbicara. Sedangkan 

kecenderungan komentar masyarakat adalah masih adarrya pelanggaran 

terhadap keyakinan poll ik seperti pemaksan masuk dalam partai politik 

tertentu atau oraganisasi tertentu dan ketidak marnpuan pemerintah 

memberikan perlidungan terhadap ha1 tersebut. 

Sangat memahami 
Memaharni 
Cukup Memaharni 
Kurang rnernahami 
Tidak mernahami 

F YI 1 



Sedangkan menurut pemerinlah, kecenderungannya yang t erjadi 

adalah bahwa pemerintah memahami hak kebebasan pribadi. Berdasarkan 

data yang dikumpulkan melalui Blrokrat Sipil dan Militer dan aparst penegak 

hukum dari 20 responden menyatakan seperti tabei 32. 

Tabel 32 Frekuensi dan Persentase Responden Pernerintah Dalam 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahaml 
Kurang memahami 
Tidak memahami 

Memahami Hak Memperoleh Keadilan 

I I Jumlah 1 20 
Sumber: P engolahan Data Primer, 2002 

No. 

Sedangkan kecenderungan kornent ar responden (pem erint ah) bs hwa masih 

Jawaban Responden I .c 1 M 

adanya pelanggaran terhadap keyakinan po6tik seperti pemaksan masuk 

dalarn partai politik tertedu atau oraganisasi tertentu itu dilakuakn oleh 

oknum tertentu, dan tldak ada masyarakat yang mebporkan untuk blsa 

dilakukan penurdutan pebnggaran, dan ketidak mampuan pemerintah 

mern berikan perlidungan Ru tergantmg kepada benluk pelanggarn yang 

dilakukan. Sedangkan ke bebasan menyampaikan pendepat mengacu ke 

rambu-rambu UU No.9 tahun 1998. 

6. HAK ATAS RASA AMAN 

Yang dimakud hak rasa aman dalam penelillan ini adalah: hak uduk 

mencari suaka dan perlindungan diri pribadi 

Pada dasarnya kecenderungan masyarakat yang terjadi adalah 

bahwa masyarakat mernahami hak rasa anan. Berdasarkan data yang 

dikumpulkan melalui 65 tokoh masyarakat terungkap pada pada berlkut : 



Tingkat pemahaman yang dbnaksud masyarakat terhadap rase aman 

Tabel 33 Frekuensi dan Persentase Responden Masyarakat Dalarn 
Memahami Hak Hak Atas Rasa Aman 

adalah adanya penghinaan secara flsik dan mental terhadap pribadi 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 

seseorang. 

Kecenderungan komentar responden (masyarakat) adalah adanya 

Surnber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Jawaban Responden 
.- 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang memahami 
Tidak memahami 
Jumlah 

penghinan secara fisik dan psikologis oleh aparat terhadap masyarakat 

pelakunya juga termasuk aparat Pemda dan aparat penegak hukum. 

F 

11 
24 
16 
9 
5 
6 5 

Sedangkan menurut pemerintah, kecenderungannya yang terjadi 

% 

16,92 
36,92 
24,62 
13,85 
7,69 
700.00 

adalah bahwa pemerintah memahami hak alas msa aman. Berdasarkan 

data yang dikumpulkan melalui Birokrat Sipil dan Militer dan aparat penegak 

Mum dari 20 responden mengungkapkan pada tabel berikut: 

Tabel 34 Frekuensi dan Persedase Responden Pernerintah Dalam 
Memahami Hak Atas Rasa Aman 

No. I Jawaban Responden F 

Sangat rnemaharni 
Mernaharni 
Cukup Memahami 
Kurang memahami 

5 Tidak memahami 
I Jurnlah 1 20 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Sedangkan kecenderwgan komentar responden (pemerhtah) bahwa 

penghinan secam fisik dan psikologis oleh apamt terhadap masyarakat 

pelakunya juga termasuk aparat Pemda dan aparat penegak hukwn bisa 



jadi dimulai dari rnasyarakat dan jika ada aparat yang berbuat akan 

dilakukan teguran oleh atasan yang bersangkutan. 

7. HAK ATAS KESEJAHTERAAN 

Yang dimakud hak at as kesejahteraan dalam penelitian ini adalah: 

hak rnilik, hak atas pekerjaan, untuk bertempat tinggal secara layak, 

jaminan sosial, dan perlidungan bagi kelompok rent an Pada dasamya 

kecenderungan masyarakat yang terjadi adalah batma masyarakat 

mernahami hak atas kesejahteraan. Berdasarkan data yang dikurnpulkan 

melalul65 tokoh masyarakat mengatakan seperti pada tabel 35. 

Tabel 35 Frekuensi dan Persentase Responden Mesyarakat Dalam 

Sum ber: 

Memahami Hak Atas Kesejahteraan 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang memahami 
Tidak memahami 
Jumlah 

Pengolahan Data Primer, 2002 

No. I Jawaban Responden 

Tingkat pernahaman masyarakat terhadap lhak atas kcsejahteran masih 

terbatas dalam hal: perampasan hak rnilik (seperfi tanah) oleh pernerintah 

dan swasta, perampasan akta tanah, pengambil aFihan tanah, upah 

minimum yang sang at rendah dan kurangnya perlindunqan terhadap usia 

lanjut dan orang cacat 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (rnasyarakat) adalah 

ketidak mampuan pernerintah mernberikan perlidmgan terhadap hak atas 

kesejahteraan 

Sedangkan menurut pemerintah, kecenderungamya yang terjadi 

adalah bahwa pemerintah memahami hak untuk hidup. Rerdasarkan data 

yang dikumpulkan melahi Birokrat Sipil den Mililer d ~ n  aparat penegak 

hukum dari 20 responden mengungkapkan pada tabel 36. 

F 



Tabel 36 Frekuensi dan Persentase Responden Pemerintah Da l~ rn  
Memahami Hak Atas Kesejahteraan 

I No. ( Jawaban Responden I F 1 %  I 
Sangat memahami 1 1 Memahami 1 ti 1 
Cukup Mernahami 

4 Kurang mernahami 2 I 0  
5 Tidak memahami 2 10 - 

I 1 Jumlah 1 20 1 100,OO 1 
Surnber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (pernerintah) 

bahwa adanya keluhan masyarakat terhadap ketidak mampuan pemerlntah 

memberikan perlidungan terhadap perampasan hak milik (seperti tanah) 

oleh pernerintah dan swasta itu terjadi pada masa pernerinatahn Orde 

Baru, dan pada era reformasi pengembalian hak ulayat masyarakat perlu 

dicari format barn dalam bentuk 'tviwwin solution",. Mengenai upah yang 

tidak layak dalarn ketentuan upah rnenirnurn kabupaten 50 Kota sudah ada. 

Sedangkan kurangnya perlindungan terhadap usia lanjut dan orang cacat 

tergantung kemampuan pemernat ah kabupat en. Menurut aparat pemda 

dalam intern sendiri juga ada pelanggaran seperti tidak ~ d a  promsi ynng 

jelas dalam jabatan, termasuk mutasi sewenang-wenang. 

8 HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN 

Yang dirnaksud hak turut dalam pemerintahan dalarn peneltian ini 

adalah: hak pilih dalarn pemilu, dan hak untuk berpendapat. 

Pada dasarnya kecenderungan masyarakat yang terjadi adalah 

bahwa rnasyarakat rnernahami hak tu rd  serta dalam pemerintahan. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui 65 tokoh rnasyarakat, 

terungkap pada tabel berikut: 



Tabel 37 Frekuensi dan Persentase Responden Masyarakat Dalam 

I No. 

I 

Sumber: 

lemahami Hak Turd Serta Dalam 
Jawaban Responden 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang memahami 
Tidak memahami 
Jumlah 

'engolahan Data Primer, 2002 

Tingkat pemahaman masyarakat t erhada~ hak tunrt serta dalam 

pemerlntahan adalah ikul dalam proses perencaman, pelaksanaan dan 

pengawasan roda pemerintahan. 

Kecenderungan komentar responden (masyarakat) adaleh belum adsnya 

persamaan dalam pencalonan dki untuk memegang jabat anjabatan 

st rategis seperti kepala dinas, Wali nagari dan sebagaimya. Jika terjadi 

pencalonan dari orang tidak punya kekuat an sepert i uang, biasanya 

dilakukan int imidasi dalam pemilihan. 

Sedangkan menurut pemerintah, kecenderungannya yang terbdi 

adalah bahwa pemerintah memahami hak turd serta delern pemerintahmn. 

Berdasarkan data yang dkumpulkan melalui Birokrat Sipil dan Militer serta 

aparat penegak hukum dari 20 responden menyatakan pada tabel berikut: 

Sedangkan kecenderungan komentar respond en (pemerintah) bahwa belum 

Tabel 38 Frekuensi dan Persentase Responden Pernerintah Dalam 
Memahami Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan 

adanya persamaan dalam pencalonan diri untuk memegang jabatanjabatan 

% 

20 
40 
20 
10 
10 
100,OO 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Jawaban Responden 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang memahami 
Tidak memahami 
Jumlah 

F 

4 
8 
d 
2 
2 
2 0 



strategis seperti kepala dinas, Wali nagari dan sebagainya disebabkan 

tingka pendidikan rnasyarakat yang belurn merata, lernahnya surnber daya 

manusia yang ada. 

9. HAK WANITA 

Yang dimaksud hak wanla dalam penelitian ini adalah: hak 

pengern bangan pribadi dan persamaan dalam hukum dan perlindungan 

reproduksi. Pada dasarnya kecenderungan rn asyarakat yang t erjadi adalah 

bahwa masyarakat memahami hak wanita. Berdaserkan data yang 

dlkumpulkan melalul 65 tokoh masyarakat terungkap ha1 peda label 39. 

Tabel 39 Frekuensi dan Persenlase Responden hllasyarakat Dalsm 

Sum ber : 

lemahami Hak Wanita 
Jawaban Responden I F 

Tingkat pemahaman masyerakat terhadap hak wanita adalah hak 

yang sama dalarn rnengernbangkan karir dan hak-hak khsusus sebagai 

kaum perempuan seperti cuti hamil, h i d ,  melahirkan dan sebagainya. 

Kecenderungan komentar responden (masyarakat) adalah masih ada 

hambatamhamabatan dalam melakukan pekerjaan seperti kebijakan- 

kebijakan yang dibuat pemerintah dan perlakuan diskriminasl dan ketidak 

mampuan pemerintah memberikan perlidungan terhadap kaum perem puan. 

Sedangkan rnenurut pernerintah, kecenderungannya yang terjadi 

adalah bahwa pemerintah memahaml hak wanita. Berdnsarkan data yang 

dikumpulkan melahi Birokrat Sipil dan Militer dan aperat penegak h u k m  

dari 20 responden terungkap pada tabel berikut: 

Sangat memaharni 
Mernahami 
Cukup Mernahami 
Kurang memahami 
Tidak memahami 
Jurnlah 

13 
2 1 
16 
10 
5 
65 

'engolahan Data Primer, 2002 



Kecenderungan komentar responden (penierintah) b a h a  masih ada 

Tabel 40 Frekuensi dan Persentase Responden Pernerintah Dslam 
Memahami Hak Wanita 

hambatanhambatan dalam melakukan pekerjaan seperti kebljaksn- 

No. 
P 

1 
2 
3 
4 
5 

kebijakan yang dibuat pemerintah, pemerintah dglerah berjanji dan menhjau 

ulang atau m e f ~ s i  Perda yang ada, termasuk perlakuan diskriminasi akan 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Jawaban Responden 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang memahami 
Tidak memahami 
Jumlah 

ditindak secara tegas. Tentang ketidak mampuan pemerintah memberikan 

perlidungan t erhadap kaurn perempuan itu menyangkut keterbat asan 

F 

4 
8 
4 
2 
2 
20 

persona dan pemerirdah akan berupaya rnembela hak-hak perempuan.. 

96 

2 0 
40 
2 0 
10 
10 
100,OO 

10. MI< ANAK 

Yang dimakud hak anak dalam penelitian in1 adalah: hak hidup anak, 

status warganegara, hak anak yang renlan, pengembangan pribadi dan 

perlindungan hukum, dan jaminan sosial anak. Pada dasarnya 

kecenderungan masyarakat yang terjadi adalah bahwa masyarakat 

memahsmi hak anak. Berdasarkan data yang dikmpldkan melalui 65 tokoh 

masyara kat terungkap sebagai berikut: 

Tabel 41 Frekuensi dan Persentase Responden Masyarakat Dalam 
Memahami Hak Anak 

Cukup Memahami I 24.62 
4 1 Kurang memahami 115,39 

No. I Jawaban Responden 

1 
2 

F i * 

I I 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Sangat memaharni 
Memahami 

5 

1 

14 ; 21.54 
20 30.77 

Tidak memahami 
Jumlah 

5 j 7,69 
65 100,OO 



Tingkat pemahamn rnasyarakat terhadap hak anak adalah perlindungan 

terhadap kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, pendidikan dan 

kesehatan anak. 

Kecenderungan komentar responden (rnasy~rakat) adalah rnasih banyak 

anak yang bekerja dan putus sekolah karena keterbatasan biaya. Dan 

adanya perlakuan diskriminasi terhadap anak luar kawin. 

Sedangkan menurut pemerint ah, kecenderungannya yang t erjadi 

adalah bahwa pernerintah memahami hak anak. Berdasarkan data yang 

dikumpulkan melalul Blrokrat Sipil dan Militer dan aparnt penegak h&um 

darl 20 responden terungkap sebagai berikut: 

Tabel 42 Frekuensi dan Persentase Responden Pernerintah Dalam 
Memaharni Hak Anak I No. I Jawaban Responden 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang memahami 
Tidak memahami 

I I Jumlah 
Surnber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (pemerintah) b a h a  masih 

banyak anak yang bekerja dan put us sekolah karena ket erbatasan biaya. 

disebabkan kondisi perekonomian rnasyarakat, pefld~patan rnasyarakat 

rendah Sedangkan adanya perlakuan diskrirninasi terhadnp anak luar kawin 

merupakan budaya masyarakat yang kurang menerima anak yang lahir 

diluar perkawinan yang sah.. 

Selanjutnya dlllhat kesan atau penllalan rnasyarakat dan pemerintah 

terhadap hukum HAM. 

Yang dimaksud kesan keberadan hukurn HAM bagi masyarakat dan 

pemerintah dalam penelaian mi adalah: sejauhman~ masyarakat dan 

pemerlntah merasa terbantu dalsm pemajuan dan penegakan harkat dan 

martabat kemanusiaan dalam kehidupan nyata di daerah ini. 



Pada dasarnya kecenderungan rnasyarakat yang terjadi adalah 

bahwa masyarakat merasa terbantu, yang selama hi baru sekedar 

gerakan moral, sekarang sudah menjadi peraturan hukum yang bisa 

dipaksankan penegakannya. Berdasarkan data yang dikumpukan rnelalui 

65 tokoh masyarakat terungkap sebagai berikut: 

Tabel 4 3 Frekuensi dan Persentase Responden Masyarakat Terhadap 
Kesan Keberadaan Hukum H 9 M  

I No. I Jawaban Responden I F I % 

Sangat mernbantu 
mernbantu 
cukup membarrlu 
kurang rnernbantu 
Tidak membardu 

I Jumlah I 100,OO 
Surnber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Kecenderungan komentar responden (masyarakat) adahh bahwa hukum 

HAM perlu dilengkapi dengan hukum adat yang selarna i i  sudah dihormati 

masyarakat . 
Sedangkan mermrut pemerintah, kecenderungamya yang terjadi 

adalah bahwa pemerintah rnerasa terbadu dengan keberadaan hukum 

HAM. Berdasarkan data yang dikwnpulkan melalui Birokrat Sipl dan Militer 

dan aparat penegak hukun dari 20 responden terungkap sebagai berkut: 

Tabel 44 Frekuensi dan Persentase Resoonden Pernerintah Terhedap 
Kesan Keberadaan Mkum HAM 

No. 

1 
2 
3 
4 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Jawaban Responden 1 F ' % 

Sangat mem bantu \ 3  
membantu 
cukup membarlu 
kurang rnembantu i % 

5 

Kecenderungan komentar responden (pemerinte h) bahwa adanya 

hukum HAM disamptng membantu juga ada aspek gangguan dalam 

~idakrnembanlu 
Jumlah 

I 
20 



pelaksaan tug as, sebab rnasyarakat selalu bicara HAM dan pemerintah 

selalu terpojok dengan tuduhan pelanggaran HAM dalam melaksanakan 

gera kan pem bangunan di daera h.. 

Sumber lnforrnasl Hukum HAM oleh rnasyarakat dan pemerlnatah 

.Menuurt masyarakat wawasan hak assi manusia sebenarmya sudah 

ada dalam aturan hukum adat dan agama, tetapi dalam tdaran gerakn 

moral, belum menjadi peraturan hukum yang punya sanksi dan dapat 

dipaksakan berlakunya. Selanjutnya masyarakat mengatakn bahwa hukum 

HAM mereka peroleh dari berbagai instansi seperti melaui lembaga 

pemerlnatah daerah (Biro Kesbang L'mas), yang nara sutnbernya berasal 

dari Lernbaga HAM, Pusat kajian HAM UNP. Disarnping itu juga ada 

lembaga lain yang memberikan informasi HAM seperti LSM, media cetak 

dan elektronika antara lain melalui swat kabar lokal, dialog RRI dan TVRI. 

Sedangkan dari pitmk pernerirdah sumber pengetahuan Hukum HAM 

mereka peroleh dalam kedinasan rnelalui penataran atau pelathan, 

disamping itu juga program pelatihan yang dilakukan K a m ~ i l  Kehakiman dan 

HAM, LembagaHAMMomnas HAM Perwakilan Propinsi Surnatera Barat, 

dan Pusat Kajian HAM Universilas Negeri Padang. 

Tempat mengadu bila terjadl pelanggaran HAM dl daerah In1 

Menurllt rn asyarakat bila t erjadi pelanggaran hukum HAM biasanya institusi 

daerah yang digunakan antara lain: DPRD, lnstitusi adat (LKAAM), Parpol, 

LSM, LBH, dan Kepolkian. Sedangkan Lembaga HAM atau Komnas HAM 

Perwakilan Propinsi Sumatera Barat karena jauh di Kota Padang 

pengaduan diberikan secara tertulis 

Sedangkan menurut pemerirrtah bila terjadi pelanggaran hukum HAM 

oleh aparat sendiri diberi sanksi administratif, sedangkan bagi masyarakat 

yang melanggar diselesaikan oleh aparat sendiri melakri prosedur h u k m .  

Bentuk pelanggaran HAM dl daerah 50 Kota yang pallng msnonjol 

Jenis pelanggar hukum HAM yang ferjadl di K~bupaten 50 Kota 

antara lain: menurut laporan DPRD Kabupaten 50 Kota adalah tindakan 



kepolisian dalam melakukan penangkapan, dan penahanan. Selanjutnya 

dalarn penjelasan DPRD dikat akan pelanggaran juga dilakukan oleh para 

birokrat pemda seperti pembinaan yang kurang, perampasan hak milik 

ulayat masyarakat dan perda-perda terdahulu yang kurang berpihak pada 

masyarakat. 

Dalam penjelasan masyarakat bentuk pelanggaran HAM terjadi pada 

semua bidang HAM seperli hak untuk hidup (lingkvrgan), hak berkeluarga 

dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak rnernperoleh 

keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak alas rase aman, hak atas 

kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahern, hsk wanita, dan hak 

anak. Intensitas pelanggaran berbeda setiap bidangnya. 

Pelaku pelanggaran HAM dl daerah 

Menurut masyarakat pelanggaran Itu lebih banyak dllakukan oleh 

pernegang kekuasaan baik birokrat sipil maupun rnliter dan kepolisian atau 

aparat penegak hukurn, sedangkan menurut pernerintah pelanggaran Ru 

tidak bisa dihindari karena itu pemerintah bertugas sudah sesuia dengan 

peraturan yang berla ku. Pelanggaran M M  juga t erjadi antara i n d ~ d u  

dengan i n d ~ d u  dan kelornpok rnasyarakat dengan kelornpok rnasyarakat 

lain. 

Faktor penyebab terjadlnya pelanggaran HAM dl daerah 

a). Tekanan psikologis, yeitu rnenurut rnasyarekat, dimana sebrne ini 

merasa tersumbat informasl b la  ingin melakukan pengaduan, tldak pernah 

mendapat kan keadilan, nampaknya pembelaan terhndap HAM tidak 

rnungkin diperjuangan pemerintah. maka masyarakat haws rnenegakan 

secaranya sendirl. Dari pihak pemerintah mengatakan bflhwa telah bosan 

dan Jenuh dengan pelaku kelahatan, termasuk tuntutan dan gugatan yang 

disampaikan masyarakat. Untuk nu, karni bertindak dalam rnelaksanakan 

tugas harus lebih tegas lagi. 

b. Kondisi sosiologis , yalt u menuurt masyarakat dahuku kami punya instit usi 

yang bisa digunakan rnemecahkan rnasalabrnasalah kernasyarakatan baik 



masalah konflik keperdataan maupun rnasalah pelsnggaran lainnya. 

Sekarang pemerintah terlalu memcampuri urusan masyarakat. Sedangkan 

menurut pemerintah, bahwa kewibawaan inst itusi pemerint ah ingin 

dit egakan. 

c. Kondisi ekonomi, menurut masyara kat bahwa rendahnya pendapat an 

perkapit a m asyarakat cukup menjadi pemicu adanya pelangaran I+M. 

Sedangakn menuurt pemerinat ah bahw a kami sudah barupaya menega kn 

hukum, tetapi gaji yang tidak memadai, mermyebabkan ml~dah mengundang 

terjadinya kekerasan di lapangan. 

d. Kondisi budaya, menwut masyarakat bahwa secara budaya berlaku 

falsafah adat : " raja alim r a j ~  disambah, raja zalim raja disambah", bila 

melihat ket imbangan dalam pembangunan. masyaraket akan bertindak 

sesuai dengan aturan yang ada secara adat. Sedangkan menurut 

pemerntah dalam melaksanakan pembangunan selalu mengindahkan 

kondisi budaya masyarakat termasuk dalam bertindak. Bila terjadi 

kekerasan, itu dilakukan oleh okmun aparal terlentu. 

Aklbat atau keruglan darl  pelanggaran HAM tersebut adalah 

MenurLlf masyarakat kerugian yang diderita antara lain terutama 

bag1 korban adanya trauma kekerasan, tekanan mental yang 

berkepanjangan. lbarat ada hutang yang belum terbayar, ada ketidak 

adilan yang menghantuyi generasi demi generasi Pem,banlaian. 

penyiksaan, penagkapan sewenang-wenang, pembaungan, pengucilan, 

pembrendelan hingga label-label yang menyudutkan merupakan bentuk 

kekerasan yang pernah dialami, begiti banyak anggota rnasyarakat rnemilih 

bertahan pasa ideologi yang tidak sehaluan atau bahkan mencoba 

berhadapan secara kritis dengan penguasa, hampir tidak ada tawaran 

penyembuhan. Masyarakat merasa belurn diakui hak-haknya sebagai 

warga masyarakat, mereka juga merasakan keadlan belm terpenuhi. 

Sedangkan dari pandangan pemerintah kerugian i lu terjadi baik dipihak 

masyarakat maupun dari pemerintah seperti perusakan fasilitas urnurn, 



adanya rasa dendarn, kewibawaan pernerintah menurun, dan penilaian 

dunia internasional t erhadap 1 ndonesia sebagai negara yang kurang 

bladab, dan investor engan masuk ke  Indonesia, merasa tidak aman. 

Langkah penyelesalan yang dlternpuh 

Menurut rnasyarakat dan pernerintah kecenderungan mereka rnengatakan 

melakrl jalur M u m  dan di luar hukum. Atau penyelesalan politis dan soslal. 

Melalul hukurn yaitu lembaga peradilan. Manya saja mekanisme dan 

prosedurnya banyak mengalarni rnasalah, banyak orang sudah 

memperjuangkan untuk memperbaikinya dengan berbagai cara. namun 

hasilnya belum optimal. Perlu ada komisi kebenaran rekonsiliasi. Setelah 

jelas ganti rugi, dan mengakui kesalahan bari rninla rnaaf, agar kesalahan 

serupa tidak t erulang lagi. 

Tempat Pengaturan Hukum HAM 

Menurut rnasyarakat bahwa HAM sudah dialir dayam hukwn adat dan 

hukurn agarna, sebaiknya nilai-nilai kedua sumber itu dijsdikan acuan dalarn 

pemajuan dan penegakn HAM di daerah clan diperkuat melalui undang- 

undang yang dibuat oleh pemerintah atau diatur dalarn peraturan perundang- 

undangan, sehingga jelas sanksinya. Sedangkan rnenurul pemerintah hukum 

HAM belum diperlukan di daerah, karena sudah ada aturan yang bisa 

dijadikan pedoman dalam pemajuan dan penegakan HAM. Terrnasuk 

lernbaga Kornnas HAM Perwakilan Sumat era Baral tugasrye akan overleving 

dengan lembaga penegak hukum lain. 

Saranlusul Terhadap Kemungklnan Revlsi dart Hukum Hak Asasl 

M anusla Menurul masyarakat perubahan yang perlu dilakukan terhadap 

perundangammdagangan hak asasi manusia adalah 

1) Ditinjau dari materi HAM (dari 10 jenis hak asasi manusla yang diatur 

dalarn UU No.39 t a h m  1999) bersifat univbersal dan juga diatw dalarn 

hukum adat serta agama, sebaiknya dalglm tataran operasfonal 

pemajuan dan penegakamya mengunakan bahasa ecdal dan agama. 

Yang perlu ditinjau ulang antara lain: Mak lntuk menedukan suatu 



keluarga (nomor 2), kebebasan memeluk agama bagi yang sudah 

beragama (nomor 5), dan hak wanita (nornor 9). Selaniutnya pemerintah 

perlu meratitikasi instrumen lain yang berlaku secara internasional agar 

rnasyarakat dapat t erlindungi dari kekuasaan negara at au pernerintah. 

2) Ditinjau dari segi Lembaga Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat, 

sebaiknya ditiap KabupatenKota punya perwakilan, karena tidak 

terjangkau oleh propinsi apalagi pusat. Kemudian tentang wewenang 

yang dimiliki kwang kuat, misalnya rekomendasi yang dibuat 

(dikeluarkan) kurang dapat dipaksakan berlakunya. Dan jumlah anggota 

lembaga tersebut diwakili per KabupatenIKot a. 

Menurut pemerintah perubahan yang perlu dilskukan terhadap 

perundanganundagangan hak asasi manusia adalah: dari pihak legislative 

keberadan Komnas HAM perwakilan cukup membantu, tetapi darl pihak 

birokrat dan aparat penegak M u m  tugas Komnas HAL1 Pemakilan harus 

dipertegas lagi. 



2.3. Lokasl Penelltlan Kota Bukltt lnggl 

SikapIPerilaku Masyarakat dan Pemerintah Terhadap Ketentuan Hukum 

Hak Asasi Manusia 

Untuk menggambarkan sikap dan perilaku masyarakat dan pemerinlah 

t erhadap ket entuan hukum hak asasi manusia, dapat dilihat dari segi 

pandangan, kesan, penilaian, penerimaan, penolakan, suka atau tidak, 

positif atau negatif terhadap adanya hukum hak asasi manusia. Untuk 

mengambarkan sikap dan perilaku masyarakat dan perneridah terhadap 

hukum HAM akan dldeskrlpskan sebagal berkut: 

I. HAK UNTUK MDUP 

Yang dimaksud hak untuk hidup dalam penelitian ini adalah: (a) Hak 

untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupan, (b) hak hidup tenteram, 

aman dan damai, dan (c) lingkungan hidup yng balk. 

Pada dasarnya kecenderungan masyarakat yang terjadi adalah 

bahwa masyarakat memahami hak untuk hidup. Berdasarkan data yang 

dikumpulkan melalui 65 to koh masyarakaf 1 erlihat ksndlsl pemahaman 

mereka sebagai berikut: 

Tabel 45 Frekuensi dan Persentase Responden Masyarakat Dalam 
Memahami Hak untuk hidup 

Tingkat pemahann hak hidup yang dimaksud masyarakat adalah 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 

tidak ada orang yang dibunuh sewenang-wenang, hak mendapat 

kesehatan, dan lingkungan yang sehat seperti limbah isrdustri dan rumeh 

Jawaban Responden 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Sangat mem ahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang memahami 
Tidak memahami 
Jumlah 

t angga. 

9 ,13,85 
24 j 36,92 
29 ;32,31 
8 ) 12.31 
3 
65 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (mosyarakat) adalah 

F 

ketidak mampuan pemerint ah mem berikan perlidung an terhadap 

K 1 



sehubungan hak untuk meningkatkan taraf hidup. hak unl~rk hidup t enteram, 

aman, hak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik di daerah Kota 

Bukittinggi.. 

Sedangkan rnenurut pernerint ah, kecenderungannya yang t erjadi 

adalah bahwa pemerinlah mernaharni hak untuk hidup. Rerdasarkan data 

yang dikumpulkan melalui Birokrat Sipil dan Militer dan aparat penegak 

hukum dari 20 responden tergambar kondisi pemaharnannya sebagai 

berikut 

Tabel 46 Frekuensi dan Persentase Responden Pemerintah Dalam 
Memahami Hak untuk hid 

No. I Jawaban Responden 

Sangat menlahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang mem ahami 
Tidak memahami 

I Jumlah 1 20 
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Kecenderungan koment ar responden (pemerint ah) bahwa adanya 

keluhan masyeraket terhsdap ketidek mampuan pemerintah memberikan 

perlidungan terhadap sehubungan hak untuk nenir~gkatkan taraf hidup, hak 

untuk hidup tenteram, aman, hak untuk mendapat lingkungan hidup yang 

baik di  daerah Kota Bukittinggi, adalh banyak faktor anlara lain tidak 

dipatuhinya aturan yang berlaku seperli pengusaha dan masyarakat, 

kurangnya kordinasi antara aparat penegak hukurn, dan disadari adanya 

secara pribadi aparat tidak tegas dalam penegak hukum yang ada. 

Disamping keterbatasan anggota dan lernahnya pengaduan masyarakat. 

2. HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN 

Yang dimaksud hak berkeluarga dan rnelanjutkan keturunan dalam 

penelithn mi adalah hak membentuk keluarga melalui suatu perkawinan 

yang sah. 



Pada dasarnya kecenderungan masyarakat yarig terjadi adalah 

bahwa masyarakat memahami hak berkelurga dan melanjldkan keturumn. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan melaiui 65 tokoh masyarakat 

memperlihatkan konisi sebagai berikd: 

Tabel 47 Frekuensi dan Persentase Responden Masyarakat Daiam 
Memahami Hak Berkeluarga dan ~elanjutkan ~ e t u i n a n  

No. 
L 

I 
2 
3 
4 

Lebih lanjut kecenderungan komentar responden (masyarakat) adelah tidak 

5 

ada lag1 dalam keluarga paksaan untuk menikah. Sedangkan bagi pria yang 

Jawnban Responden 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang memahaml 

terdapat beristeri lebih dari satu biasanya istri pertama merelakan dan tidak 

F 1" 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Tidak memaham i 
Jumlah 

memberikan pengaduan. Pelngagaran terhadap hak Id hernpk tidak ada 

I 

9 13,85 

3 h 6 2  
65 j 100,OO 

Sedangkan gambaran dari pihak pemeriatah, kecemlerungannya 

23 
22 
8 

yang terjadi adalah bahwa pemerintah memahami hak berkellsarga dan 

35,39 
33,85 
12,31 

melanjakan keturunan. Berdasarkan data yang dikunpulkan melalui 

Blrokrat Sip1 dnn Militer dan aparat penegak hukum dsri 20 responden 

terlihat sebagai berikut: 

Cukup Memahami 
4 Kurang memahami 1 20 

Tabel 48 Frekuensi dan Persentase Responden Pemerintah Dalam 
Memahami Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan - 

5 Tidakmemahami 2 
Jumlah 20 

I - 100,oo 

No. I Jawaban Responden 

- -  -- ~-~~ 

Sumber :~en~olahan Data Primer, 2002 

F 
I % 



Sedangkan kecenderungan komentar responden (pemerintah) 

bahwa masalah hak berlekuarga telah dilakukan pembinaan seperti melalui 

organisasi Darmawanita, Arisan, Biro pemberdayan perempuan, dan 

organisasi perempuan lain, sehingga diharap kan pelanggaran hak 

berkeluarga dapat dikurangi. 

3. HAK MENGEMBANGKAN DlRI 

Yang dimaksud hak pengembangan diri adalah hak untuk 

pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan diri, atas menfaat iptek, dan 

hak atas komunikasi dan informasi. 

Pada dasarnya kecenderungan masyarakat yang terjadi adalah 

bahwa masyarakat memahami hak pengembangan diri. Berdasarkan data 

yang dikumpulkan melalui 65 tokoh masyarakat terlihat kondisi sebagai 

berlkut : 

Tabel 49 Frekuensi den Persentase Responden Rllasyarakat Dalam 
Memahami Hak Penaembanaan Diri 

No. I Jawaban Responden I 
Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang memahami 

5 I Tidak memahami 14 
I Jumlah 1 65 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Ting kat pema haman masyarakat dalam pengem bangan diri adalah 

kubutuhan makan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan anak. Berdasarkan 

hasil wawancara kecenderuingan masyarakat sudah memahaml 

pegem bangan diri secara utuh dan sudah termuat d a l ~ m  aturan adat dsn 

agama.. Kecenderungan komentar responden (masyarakat) adalah ketidak 

mampuan pemerintah memberlkan layanan Maya pendidlkan yang murah, 

sehingga anak ada yang putus sekolah. 

Sedangkan kondisi pemerintah, kecenderungamya yang terjadi 

adalah bahwa pemerinlah rnemaharni hak pengembangnn diri. Berdasarkan 



data yang dikumpulkan melalui Birokrat Sipil dan Milder dan aparat penegak 

hukum dari 20 responden terliohat kondisi sebagai berikut: 

Tabel 50 Frekuensi dan Persentase Responden Pemerintah Dalam 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang memahami 

Memahami Hak Pengembangan Diri 
No. 

Surnber: Pengolahan Data Primer, 2002 

5 

Sedangkan kecenderungan komentar pihak pernerintah bahwa 

Jawaban Responden 

adanya ketidak mampuan pemerintah mernberikan kebutuhan biaya 

Tidak memahami 
Jurnlah 

pendidikan yang rendah tergarrlung PAD Kota Bukittinggi dan itu bagi 

F 

sebagai kecil masyarakat. Dalam program pernbangusnn kedepan i tu 

35 

1 
20 

Bukittinggi akan menjadi Kot a Pendidikan. 

5 
150,OO 

4. HAK MEMPEROLEH KEADILAN 

Y ang dimaksud hak memperoleh keadilan dalam penelitian id 

adalah: hak perlindungan hukum, dan hak etas keadilan dalam proses 

hukum serta hak atas hukuman yang adil. 

Pada dasarnya kecenderungan masyarakat yang terjadi adalah 

bahwa masyarakat memaharni hak memperoleh keadiren. Berdasarkan 

data yang dikumpulkan melalui 65 tokoh masyarakat terlihat kondisi 

sebagai berikut: 

Tabel 51 Frekuensi dan Persentase Responden M~syarakat  Dalam 

i 5 

Sumber: 

Memahami Hak Memperoleh Keadilan 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang rnemahami 
Tidak memaharni 
Jumlah 

Pengolahan Data Primer, 2002 

c No. Jawaban Responden 



Pernaharnan yang dirnaksud rnasyarakat masih pada taraf sorotan 

proses hukurn yang adil di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. 

Sedangkan kecenderungan komentar masyarakat adalah adanya 

penangkapan dan penahanan sewenag-wenang oleh kepohsiaan. Dan tidak 

ada perlindungan saksi dan korban. Serta kuranpnya kernarnpuan 

pemerintah memberikan perlidungan terhadap masyarakat. 

Sedangkan menurut pemerint ah, kecenderungannya yang t erja di 

adalah bahwa pernerintah rnernaharni hak memperoleh keadilan. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui Birokrat Sioil dan Militer dan 

aparat penegak hukum dari 20 responden terlihat kondisi sebagai berikut: 

Tabel 52 Frekuensi dan Persentase Responden Pemerinfah Dalam 
Mernahami Hak Memperoleh Keadilan 

I No. I Jawaban Responden I F (YO 1 
Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang memahami 

Sedangkan kecenderungan komentar pernerintah batwe adanya 

5 

keluhan masyarakat t erhadap adanya penangkapan dan penahanan 

sewenag-wenang oleh kepolisiaan. Dan tidak ada perlindungan saksi dan 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Tidak rnemaharni 
Jumlah 

korban. Bahwa penangkapan itu dilakukan kareva dikhawatirkan 

1 
20 100,OO 

menghilangkan barang buMi. Sedangksn kurangnya kernarnpuan 

pernerintah rn ernberikan perkdung an terhadap rnasyarakat sebenamya 

upaya hi sudah dilakukan. 

5. HAK KEBEBASAN PRIBADI 

Yang dimakud hak kebebasan pribadi dalam penelitian ini adalah: 

hak untuk bebas dari perbudekan, keutuhan pribodi, rnerneluk egame dan 

keyakinana, urduk berserikat , menysmpaikan pendapa!, stat us 

kewarganegaraan dan kebebasan untuk bergerak . 



Pada dasarnya kecenderungan masyarakat yang t erjadi adalah 

bahwa masyarakat memahami hak kebebasan pribadi. Rerdasarkan data 

yang dikumpulkan melalui 65 tokoh mssyarakat terlihnt kondisi sebagai 

berikut : 

Tabel 53 Frekuensi dan Persent ase Responden Masyarakat Dalam 
Memahami Hak Atas Kebebasan Pribadi 

I No. I Jawaban Responden F I % 

Sangat rnernahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang memahami 
Tidak memahami 

I I Jumlah I 65 
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Tingkat pemahaman rnasyarakat t erhadap hak kebebasan pribadi 

adalah kebebasan menyarnpaikan pendapat dan berhicara. Sedangkan 

kecenderungan komentar masyarakat bahwa hak kebeb~san pribadi sejauh 

ini belm ada pelanggaran, tetapi yang pernah muncul konflik aliran agama, 

tetapi tidak mengarah kepada kekerasan sernua didiskusi secara damai. 

Sedangkan menurut pemerintah, kecendarungamya yang terjadl 

adalah bahwa pemerintah memahami hak kebebasan pribadi. Berdasarkan 

data yang dikurnpulkan melahri Birokrat Sipil dan Militer dan aparat penegak 

hukum dari 20 responden mengungkapkan kondisi penahaman mereka 

sebagai berkut: 

Tabel 5 
f I No. 

Sumber: 

Frekuensi den Persentase Responden Pemerintah Dalam 
lernahami Hak Kebebasan Pribadi 
Jawaban Responden I I % I 
Sangat memahami 

Cukup Memahami 
Kurang memahami I 0  
Tidak rnemahami 1 5 
Jumlah 20 100,OO 

'engolahan Data Primer, 2002 



Sedangkan kecenderungan komentar responden (pemerintah) 

mengungkapkan ha1 senada bahwa pelanggaran hak atas kebebasan 

pribadi belum ada, masyarakat lebih banyak memberi maaf terhadap 

pelanggaran yang bersifat pribadi. 

6. HAK ATAS RASA AMAN 

Yang dimakud hak rasa aman dalam penelitian ini adalah: hak untuk 

mencari suaka dan perlindungan diri pribadi 

Pada dasarnya kecenderungan rnasyarakat yeng terjadi adalah 

bahwa masyarakat memahami hak rasa arnan. Berdasarkan data yang 

dikumpulkan melalui 65 tokoh masyarakat mengungkapkan kondisi 

pemahaman sebagai berikut: 

Tingkat pemahaman yang dimaksud masyarakat terhadap rasa 

Tabel 55 Frekuensi dan Penentase Responden hlasyarakat Dalam 
Memahami Hak Hak Atas Rasa Amarl 

aman adalah adanya masalah penghinaan secara fisik dan mental terhadap 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 

pribadi seseorang atau perlindungan alas nama baik. Sedangkan 

kecenderungan kornentar responden (masyarakat) adalah adanya 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

pencemaran alas nama baik juga pernah terjadi oleh aparat penegak 

@h 

15,39 
36,92 
23,08 
15,39 
9,23 
100,OO 

Jawaban Responden 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Mernahami 
Kurang memahami 
Tidak memahami 
Jum lah 

hukum . 

! f  

10 
20 
15 
I 0  
6 
65 

Sedangkan menurut pemerintah, kecenderungannya yang terjadi 

adalah bahwa pemerintah memahami hak atas rasa aman. Berdasarkan 

data yang dikumpulkan melahi Birokrat Sipil dan Militer dan aparat penegak 

hukum dari 20 responden mengungkapkan sebayai beriku!: 



Tabel 56 Frekuensi dan Persentase Responden Pemerintah Dalam 
Memahami Hak Atas Rasa Aman 

wNo. I Jawaban Responden I F v, 

L 

Sumber : 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang memahami 

Dengolahan Data Primer, 2002 

Tidak memahami 
Jumlah 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (pernerintah) 

3 
? 0 
3 
2 

bahws pencemaran nama baik tidak blsanya dilempuh cara damai dan 

15 
50 
15 
10 

2 
2 0 

tergantung petaporan masyarakat, pencemaran nama baik juga te jadi  

10 
100.00 

diantara masyarakat sendiri 

7. HAK ATAS KESEJAHTERAAN 

Yang dirnakud hak atas kesejahteraan dalam penelitian ini adatah: 

hak milik, hak etas pekerjaan, untuk bedernpal tinggal secera layek, 

jarninan sosial, dan perlldungan bagi kelompok rentan Pada dasarnya 

kecenderungan rnasyarakat yang terjadl adalah bs W a  masyarakat 

memahami hak atas kesejahteraan. Berdasarkan data yang dikumpulkan 

melakri 65 tokoh masyarakat terungkap kondisi pemshaman sebegal 

berikut: 

Tingkat pemaharnan masyarakat terhadap hak ates kesejahteran 

Tabel 57 Frekuensi dan Persentase Responden Masyarakat Dalam 
Mernahami Hak Atas Kesejahteraan 

masih terbatas dalam hal: perampasan hak rnilik (so~ert i  tanah) oleh 

No. 

I 
2 
3 
4 
5 

pemerintah dan swasta, upah yang tidak layak oleh perusahaan, 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Jawaban Responden 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang memahami 
Tidak memahami 
Jumlah 

E % 

12 18,46 
17 1 26.16 
23 1 35.39 
10 1 15.39 
3 [ 4,62 
65 I 100.00 



pemecat an pekerja secara sewenang-wenang, kurangnya perlindungan 

terhadap usia lanjut dan orang cacat 

Kecenderungan komentar responden (tn asyarakat) adalah ketidak 

mampuan pemerintah memberikan perlidi~ngan terhadap hak atas 

kesejatiteraan 

Sedangkan menurut pemerintah. kecende runganrlya yang t erjadi 

adalah bahwa pemerintah memahami hak untuk hidup. Rerdasarkan data 

yang dikumpukan melalui B i rokr~ t  Sipil dan Militer dan aparat penegak 

hukum dari 20 responden terungkap kondisi pemahaman mereka sebagai 

berikut : 
Tabel 58 Frekuensi dan Persentase Responden Pernerintah Dalam 

Memahami Hak Atas Keseiahteraan 

Sangat memahami 

Cukup Memahami 
Kurang memahami 

No. 

5 Tidek memahami I 
Jumlah 2 0 100,OO 

Surnber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (pemerint ah) 

bahwa adanya keluhan masyarakat terhadap ketidak mampuan pemeridah 

mernberikan perlidungan terhadap perampasan hak rnil'k (seperti tanah) 

oleh pemerintah dan swasta itu terjadi pada masa pemerinatahn Orde 

Baru, dan pada era reformasl pengembalian hak ulayat masyarakat perlu 

dicari format baru dalam bentuk 'b i r rwin sobtion".. Mengenai upah yang 

tidak layak oleh perusahaan itu disepakati dalani ketentuan upah menimurn 

Kota Bukittinggi. Pemecatan pekerja secara sewenang-wenang, 

pemerintah berjanji akan selidiki,. Sedangkan kurangnya perlindungan 

t erhadap usia lanjld dan orang cacat tergantung kernampuan pernerint ah 

Kota. 

1 Jawaban Responden F oh 



8 HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN 

Yang dirnaksud hak halit dalam pe~nerintahan dslam penelitian ini adalah: 

lmk pilill dal a11 pendlu, d m  liak uulltuk Bel.yelldop nt. Pnda dnswtrya kcenda'm~gan 

msyjyarakat ymg tcrjadi adalah bahwa rnasyarnkat rncmhami hnk hmrt scrta dalam 

pernenntahan. Berdasarkan data terungkap sebagai berkut 

Tabel 59 Frekuensi dan Persentase Responden Masyarakat Dalam 
Memahami Hak Turd Serta Dalam Pemeridahan 

I No. I Jawaban Responden I F: - 9% I 
Sangat mernahami 
Memaharni 
Cukup Memaharni 
Kurang memahami 

I I I 
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

5 

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak turut serta dalam 

pemerintahan adalah ikut dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan 

Tidak mema ham i 
Jumlah 

pengawasan roda pemerintahan. Kecenderungan komentar responden 

4 16,15 
6 5 100,OO 

(masyarakat) adalah kwang adanya peluang masyarakat mtuk 

berpartisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan termasuk pengawasan 

terhadap pemerintahan. Sedangkan menurul pemerlrrtah, 

kecenderungamya yang terjadi adalah bahwa pernerintah memahami hak 

turut serta dalam pemerintahan. Berdasarkan data yang dkwnpulkan 

melalui Birokrat Sipil dan Militer serta aparat penegak hukum dari 20 

responden t erungkap sebagai berikut : 

Tabel 60 Frekuensi dan Persent ase Responden Pemerint ah Dalam 
Memahami HRI; Turut Serta Dalam Pemerintahaln 

No. I Jaweban Responden 

1 
2 
3 
4 

IC 1 %  

5 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang memahami 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Tidak memahami 
Jumlah 

5 
8 
3 
2 

25 
40 
15 
I 0  

2 
20 

I 0  
100,OO 



Sedangkan kecenderungan kornentar responden (pernerintah) bahwa 

kurang adanya peluang masyarakat untuk berpartisipasi mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan termasuk pengawlasan terhadap pemerintahan. 

Semua ha1 itu tergantung rnasyarakat. pemerintah sudah buka peluang 

kearah itu. 

9. HAK WAN1 TA 

Yang dimaksud hak wanita dalam penelitian ini adalah: hak 

pengembangan pribadi dan persamaan dalarn hukum dan perlindungsn 

reproduksi. 

Pada dasarnya kecenderungan masyarakat yang terjadi adalah 

bahwa masyarakat rnemahami hak wanite. Berdas~rkan data yang 

dikumpulkan melalui 65 tokoh masyarakat terungkap sebagai berikut: 

Tabel 61 Frekuensi dan Persentase Respondcn Masyarakat Dalam 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 22 33.85 
Kurang rnemahami 10 15.39 
Tidak mernahami 4.62 

Memahami Hak Wanita 

I I 1 '  

I Jumlah I 65 1 100,OO 
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

No. 

Tingkat pemaharnan masyarakat terhadap hak wanita adalah hak 

yang sama dalam rnengembangkan karir den hak-hak khsusus sebagai 

k a w  perempuan seperti cuti hamil, haid, melahirkan dan sebagainya. 

Sedangkan kecenderungan kornentar responden (rnasyarakat) adalah 

perlidungan perempuan sudah termaktub secara utuh dalam hukurn adat 

den agama, tetapi masih ads hambatanhamabatan dalarn melakukan 

pekerjaan seperti kebijakankebijakan yang dibuat pemerintah dan 

perlakuan diskrirninasi oleh perusahaan dan ketidak mnmpuan pemerintah 

memberlkan perlidungan terhadap kaum perempuan. 

Jawaban Responden IF % 1 



Sedangkan menurut pemerint ah, kecenderungannya yang t erjadi 

adalah bahwa pemerintah mernaharni hak wanita. Berdasarkan data yang 

dlkumpulkan melalui Birokrat Sipil dan Militer dan aparat penegak hukurn 

dari 20 responden 

Tabel 62 Frekuensi dan Persentase Responden Pemerintah Dalam 
Memahami Hak Wanita 

No. I Jawaban Responden I F 

Sangat rnemahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang memahami 
Tidak memahami 

I Jumlah 1 20 
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (pemerintah) 

bahwa masih ada hambatan-hamabatan dalam melekukan pekerjaan 

sepert i kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerint ah, pemerint ah daerah 

berjanji akan meninjau utang atau merivisi Perda yang ada, termasuk 

perlakuan diskriminasi oleh perusahaan akan ditinderk secara tegas. 

Tentang ketidak mampuan pemerirdah memberikan perfidungan terhadap 

kaum perernpuan itu menyangkut keterbat asan personil dan pernerintah 

akan berupaya membela hak-hak perempuan.. 

10. HAKANAK 

Yang dimakud hak anak dalam penelitian ini adalah: hak hidup anak, 

status warganegara, hak anak yang rentan, pengembangan pribadi dan 

perlindungan hukurn, dan jaminan sosial anak 

Pada dasarnya kecenderungan masyarakat yang t erjadi adalah 

bahwa masyarakat memahami hak anak. Berdaserkan data yang 

dikumpulkan melalui 65 tokoh rnasyarakat terungkap sebegai berikut: 



Tabel 63 Frekuensi dan Persentase Responden Masyarakat Dalarn 
Memahami Hak Anak 

No. I Jawaban Responden I F 96 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang rnernaharni 

Tingkat pernaharnn rnasyarakat terhadap hak anak adalah 

5 

, 

perllndungan terhadap kebutuhan dassr anak seperti makanan, pakalan, 

Tidak memahami ! 6 1 5  
Jumlah j 65 100,OO 

pendidikan dan kesehatan anak. Sedangkan kecenderungarr komentar 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

responden (masyarakat) adalah masih banyak anak yang bekerja dan 

putus sekolah karena keterbatasan biaya, dan adanya perlekuan 

diskriminasi terhadap anak luar kawin. 

Sedangkan menumi pemerintah, kecenderungannya yang terjadi 

adalah bahwa pemerhtah memahami hak anak. Berdssarkan data yang 

dikumpulkan melalui Birokrat Sipil dan Militer dan aparat penegak hukum 

dari 20 responden terungkap sebagai-berikut: 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (pemerintah) 

Tabel 64 Frekuensi dan Persentase Responden Pemerintah Dalam 
Memahami Hak Anak 

bahwa mash banyak anak yang bekerja dan putitr sekolah karena 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 

keterbatasan biaya. disebabken kondisi perekommian masyarakat, 

pendapatan masyarakat rendah Sedangkan adanya perlakuan diskriminasi 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Jawaban Respanden 

Sangat rnemahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang memahami 
Tidak memahami 
Jurnlah 

F 94, 

4 1 20 
10 
3 
2 

I :: 
110 

1 15 
20 ; 100,00 



terhadap anak luar kawin merupakan budaya rnasyarakat yang kurang 

menerima anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.. 

Selanjutnya dlllhat kesan atau penilaian masyarakat dan pemerlntah 

terhadap hukum HAM. 

Yang dimaksud kessn keberadan hukum HAM bagi rnasyarakat dan 

pemerinat ah dalam penelitian ini adalah: sejauhmana masyarakat den 

pemerintah merasa terbantu dalam pemajuan dan penegakan harkat dan 

mart abat kemanusiaan dalam kehidupan nyata di  daerah ini. 

Pada dasarnya kecenderungan masyarakat yRng terjadi adalah 

bahwa masyarakat merasa terbantu, yang selama in1 baru sekedar 

gerakan moral, sekarang sudah menjadi peraturan hukum yang bisa 

dipaksankan penegakannya. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui 

65 tokoh masyarakat terungkap sebagal berlkut: 

Tabel 65 Frekuensi den Persentase Responden Masyarakat Terhadap 
Kesan Keberadaan Hukum HAM 

No. I Jawaban Responden I F I % 

I Jumlah 65 , 100,OO 
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

1 
2 
3 
4 
5 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (masyarakat) adalah 

bahwa hukum )-b9M perlu dilengkapl dengan hukum adat yang selama ini 

sudah dihormati masyarakat . 

Sedangkan menurut pemerintah, kecenderungannya yang terjadi 

adalah bahwa pemerintah merasa terbantu dangan keberadaan hukum 

HAM, Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui Birokrat Sipil dan Militer 

dan aparat penegak hukum dari 20 responden terungkap sebagai berikd: 

I I 
Sangat mem bantu I I 1 16,92 
membantu I :; / 33.85 
cukup membanlu 29,23 
kurang membantu 17 10,77 
Tidak membantu 16 9.23 



Tabel 66 Frekuensi dan Persentase Responden Pernerintah Terhadap 
Kesan Keberadaan Hukum HAbl - 

No. I Jawaban Responden I F  1 'Yo --1 
1 Sangat mem bantu 
2 
3 cukup membanlu 
4 kurang mernbantu 2 ' 10 

I 5 Tidak membantu 1 I 5 
1 Jumlah 2 0 I 100.00 
I - 1  1 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (pemerintah) 

bahwa adanya hukum HAM disamplng membantu juga ada aspek gang guan 

dabm pelaksaan tugas, sebab masyarekat selalu bicara HAM dan 

pernerintah selalu terpojok dengan tuduhan pelanggaran HAM dalam 

rnelaksanakan gerakan pembangunan di daerah.. 

Sum ber lnforrnasl Hukum HAM oleh rnasyarakat dan pemerlnatah 

.Menuurt rnasyara kat wawasan hak assi rnanusin sebenarnya sudah 

ada dalam aturan hukum adat dan agama, tetapi dalam tataran gerakn 

moral, belun~ menjadi peraturan hukum yang punya sanksi dan dapat 

dipaksakan berlekunya. Selenjufnya rnasyarakst rneng~tekn bahwa hukm 

HAM mereka peroleh dari berbagai instansi seperti melaui lembaga 

pemerinatah daerah (Biro Kesbang Limas), yang nara sumbernya berasal 

dari Lernbaga HAM, Pusat kajian HAM UNP. Disarnping itu juga ada 

lernbaga lain yang rnemberikan inforrnasi W\M seperti LSM, media cetak 

dan elektronika antara lain melalul surat kabar lokal, dialog RRI dan TVRI. 

Sedangkan dari pihak pernerintah sumber pengetahuan Hukum HAlvl 

mereka peroleh dalam kedinasan melalui penataran atau pelatihan, 

disamping itu juga program pelatihan yang dilakultan Kanwil Kehakiman dan 

HAM, LembagaHAM/Komnas HAM Perwakilan Propinsi Sumatera Barat, 

dan Pusat Kajian HAM Universitas Negeri Padang 



Tern pat rnsngadu blla terladl pelanggaran HAM dl daerah Inl 

Menurut masyarakat bila terjadi pelanggaran hukum HAM biasanya imtitusi 

daerah yang digunakan antara lain: DPRD, lnstilusi adat (LKAAM), Parpol, 

LSM, LBH, dan Kepolisian. Sedangkan Lembaga HAM ntau Komnas HAM 

Perwakilan Propinsi Sumatera Barat karena agak memakan waktu ke  Kota 

Padang, sehingga pengaduan diberikan secara tertulls 

Sedangkan menur~lt pemerinlah baa terjadi pelanggaran hukum HAM 

oleh aparat sendiri diberi sanksi administratif. sedangkan bagi rnasyarakat 

yang melanggar diselesaikan oleh aparat sendiri meblui prosedur hukurn. 

Bentuk pelanggaran HAM dl daerah Pasaman yang paling menonjol 

Jenis pelanggar hukum HAM yang terjadi d i  Kabupaten Pasarnan 

antara lain: menurut laporan DPRD Kabupat en Pasamnn adalah tindakan 

kepolislan dalam melakukan penangkapan, dan penahanan. Rasa takut 

masyarakat rnernberikan laopran kejahat an karena ada t ekanan dari aparat 

seperti pemukulan terhadap wartawan. dan pemerkosaan terhadap wanita- 

wanita lemah di beberap tempat di  Pasaman. Selanjutnya dalam penjelasan 

DPRD dikatakan pelanggaran juga dilakukan oleh para pengusaha seperti 

perampasan hak milik ulayat masyarakat. 

Sedangkan penjelasan kepolisian pelanggaran juga dilakukan 

masyarakat seperti penyerobotan tanah perkebunan secara sewenang- 

wenang oleh masyarakat dan melawan petugas di lapanqan. 

Dalam penjelasan masyarakat bentuk pelanggaran HAM terjadi pada 

semua bidang HAM seperti hak untuk hidup (lingkungan), hak berkeluarga 

dan melanjutkan ket urunen, hak mengern bangkan din, hak memperoleh 

keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas 

kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hnk wanlta, dan hak 

anak. Intensitas pelanggaran berbeda setmp bidangnya. 

Pelaku pelanggaran HAM dl daerah 

Menurut mssyarakat pelanggaran itu lebih banyak dilakukan oleh 

pemegang kekuasaan baik birokrat sipil maupun militer dan kepolisian atau 



aparat penegak hukurn, sedangkan menurut pernerintah pelanggaran itu 

tidak bisa dihindari karena itu pemerintah bertugas sudah sesuia dengnn 

peraturan yang berla ku. Pelanggaran HAM juga t erja di ant ara individu 

dengan individu dan kelompok rnasyarakat dengan kelompok masyarakat 

lain. 

Faktor penyebab terjadlnya pelanggaran HAM dl daerah 

a). Tekanan psikologis, yaitu menurut masyarakat, dimam selama ini 

merase terswnbet informasi baa ingin melakukan pengaduan, tidak pernah 

mendapatkan keadilan, nampaknya pembelaan terhadap HAM tidak 

mungkh diperjuangan pemerintah, maka masyarakat harus menegakan 

secaranya sendiri. Dari pihak pemerintah mengatakan bahwa telah bosan 

dan jenuh dengan pelaku kejahatan, termasuk tuntutan dan gugatan yaw 

dlsarnpalkan masyarakat. Untuk ilu, kaml bertindak dnlam melaksanakan 

tugas harus lebih tegas lagi. 

b. Kondisi sosiologis, yaitu menuurt masyarakat dahuku kami punya instifusi 

yang bisa digunakan memecahkan masalahmasalah kamasyarakatan baik 

rnasalah konff ik keperdat aan maupun masalah pelanggaran lainnya . 

Sekarang pernerintah terlalu rnemcarnpuri urusan masyarakat. Sedangkan 

menurut pemerintah, bahwa kewibawaan instnusi pemerintah ingin 

dit ega ka n. 

c. Kondisi ekonorni, menllru! masyarakat behwe rendahnya pendapatan 

perkapita rnasyarakat cukup menjadi pemicu adanya pelangaran HAM. 

Sedangakn rnenuurt pemerinatah bahwa kami sudah berupaya rnenegakn 

hukum, tetapi gaji yang tidak mernadai, rnenyebabkan mudah niengundang 

terjadimya kekarasan di lapangan. 

d. Kondlsl budaya, menurut masyarakal bahwa secara budaya berlaku 

falsafah adat : " raja alim raja disambah, raja zalirn raja disambah, bila 

melihat ketimbangan dalam pembangunan, masyarakat akan bertindak 

sesuai dengan aturan yang ada secara adat. Sedangkan memrut 

pemerntah dalam rnelaksanakan pembangunan selalu mengindahkan 



kondisi budaya rnasyarakat t errnasuk dalam bertindak. Bila terjadi 

kekerasan, itu dilakukan oleh okmun aparat tertentu. 

Aklbat atau keruglan dart pelanggaran HAM tersebut adalah 

Menurut masyarakat kerugian yang diderita anlara lain t erutama 

bagi korban adanya trauma kekerasan, l e k a n ~ n  medal yang 

berkepanjangan. lbarat ada hufang yang belum terbayar, ada ketidak 

adilan yang menghantuyi generasi demi generasi Pem,bantaian. 

penyiksaan, penagkapan sewenang-wenang, pembaungan, pengucilan, 

pembrendelan hingga label-label yang menyudutkan merupakan bentuk 

kekerasan yang pernah dialami, begiti banyak anggota masyarakat memilih 

bertahan pasa ideologi yang tidak sehaluan atau bahkan mencoba 

berhadapan secara kritis dengan penguasa, hampir tidak ada tawaran 

penyembuhan. Masyarakat merasa belum diakui hek-haknya sebagai 

warga rnasyarakat, memerka juga merasakan keadilan belum terpenuhi. 

Sedangkan dari pandangan pemrintah kerugian itu terjadi baik dipihak 

masyarakat maupun dari pemerintah seperti perusakan fasiltas m u m ,  

adanya rsa dendam, kewibawaan pemerintah mewrun, dan penilaian dmia 

internasional terhadap Indonesia sebagai negara yang kurang biadab, dan 

investor engan masuk ke Indonesia, merasa tidak aman. 

Langkah penyelesalan yang dltempuh 

Menwuf rnasyarakat dan pemerintah k e c e n d e r q a n  mereka rnengatakan 

melalui jalur hukum dan di luar hukum. Atau penyelesaian politls clan soslal. 

Melalui hukum yaitu lembaga peradilan. Hanya sap mekankme dan 

prosedumya banyak mengalami rnas~lah, banysk orang sudah 

memperjuangkan untuk memperbaik'hya dengan berhagai cara, namun 

hasilnya b elum optimal. Periu ada komlsi kebenaran re konsiliasl. Setelah 

jelas ganti rugi, dan mengakui kesalahan bari minla rn~a f ,  agar kesalahan 

serupa tidak t erulang lagi. 



Ternpat Pengaturan Hukum HAM 

Menurut rnasyarakat bahwa HAM sudah diatir d~ la rn  hukurn adat dan 

hukum agama, se baiknya nilai-nilai kedua sumber itu diiadikan acuan dalam 

pernajuan dan penegakn HAM di daerah dan diperkuat rnelafui undang- 

undang yang dibuat oleh pemerintah atau diatur dalarn peraturan perundang- 

undangan, sehingga jelas sanksinya. Sedenga kn menuruf pem erintah hukum 

HAM belum diperlukan di daerah, karena sudah ada aturan yang bisa 

dijadikan pedoman dalam pern ajuan dan pencgakan M M .  Termasuk 

lembaga Komnas HAM Pelwakilan Sumatera Barat tugasrlya akan overleving 

dengan lembags penegak hukum lain. 

Saranlusul Terhadap I(emungklnan Revisl darl Hukum Hak Asasi 

M anusla Menurut masyarakat perubahan yang perlu dilakukan terhadap 

perundangan-undagangan hak asasi manusia adalah 

Ditinjau dari rnateri HAM (dari 10 jenis hak asasi rnanusia yang diatur dalarn 

UU No.39 tahunn 1999) bersifat umvbersal dan juga diatw dalarn hukum 

adat serta agama, sebaiknya dalam tataran operasionel pemajuan dan 

penegakannya rnengunakan behasa adat dan agama. Dit injau dari segi 

Lernbaga Kornnas HAM Perwakilan Surnatera Barat, sebaiknya ditiap 

KabupatenKota punya perwakilan, karena tidak terjanakau oleh propinsi 

apalagi pusat. Kemudian tentang wewenag  yang dimiliki kurang kuat, 

misalnya rekomendasi yang dibuat (dikeluarkan) kurang dapat dipaksakan 

berlakunya. Dan jumlah anggota lembaga tersebut dkaki l i  per 

KabupatenKota. 

Menurut pernerintah perubahan yang perlu dilakukan terhadap 

perundangamundagangan hak asasi manusia adalah: dari pihak legislative 

keberadan Kornnas HAM perwakilan cukup rnembantu. tetapi darl pihak 

birokrat dan aparat penegak hukun~ tugas Kornnas HAM Perwakilan harus 

dipert egas ruang lingkupnya sehingga tida k menganggu t ugas 

pembangunan. Hal senada juga disampaikan pihak pelisi pamong praja 

sebagai aparat pengaman perda kabupatentkota dan polisi khusus lainnya. 



2.4. Lokasl Penelltlan Kota Padang 

SikapIPerilaku Masyarakat dan Pernerintah Terhadap Ket entuan Hukurn 

Ha k Asasi Manusia 

Untuk rnenggambarkan sikap dan perilaku masyarak~t dan pernerintah 

terhadap ketentuan hukum hak asasi manusia, dapat dilihat dari segi 

pandangan, kesan, penilaian, penerimaan, penolakan, suka atau tidak, 

positif atau negatif terhadap adanya hukum hak asasi rnanusia. Untuk 

rnengarnbarkan sikap dan perilaku masyarakat dan pemerintah terhadap 

hukum HAM akan dideskripsikan sebagai berkut: 

1. HAK UNTUK HI DUP 

Yang dirnaksud hak untuk hidup dalam penelitian ini adalah: (a) Hak 

untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupan, (bj bak hidup tentram, 

aman dan damai, dan (c) lingkungan hidup yng- baik. 

Pada dasarnya kecenderungan masyarakat yang t erjadi adalah 

bahwa masyarakat memahami hak untuk hidup. Berdssarkan data yang 

dikurnpulkan melslui 65 tokoh masyarakat tcrungkap stbagai tertera pada 

t abet no 

Tabel 67 Frekuensi dan Persentase Responden Masyarakat Dalam 
lernahami Hak untuk hiduo 

No. 

Surnber: 

Jawaban Responden 

Sangat mem ahami 
Memaharni 
Cukup Memahami 
Kurang memahami 
Tidak mernahami 
Jurnlah 

>engotahan Data Primer, 2002 

Ting kat pemahann hak hidup yang dimaksud masyara kat adalah 

tidak ada orang yang dibunuh sewenang-enang, hak mendapat kesehatan, 

dan lingkungan yang sehat . Sedangkan kecenderungan komentar 

responden (masyarakat) adalah pelanggaramn yang sering tejadi antra 

lain: pembunuhan karena sebgaja, perselisihan. kematian untuk sebab- 



sebab yang diketahuyi, percobanlusaha pernbunuhan dan ketidak marnpuan 

pemerintah rnemberikan perlidungan terhadapnya. Disamping itu adalah 

pelanggaran ha k hak kesehat an masyarakat pinggir pnntai dan gunung , 

polusi udara, pelanggar lain seperti sehubungan hak unfuk rneningkatkan 

taraf hidup, hak untuk hidup tenteram. arnan, hak untuk mendapat 

lingkungan hidup yang baik d i  daerah Kota Padang yang paling berbahya 

adalah libah industri yang tidak bisa ditertibkan pemerintah baik perusahaan 

negara maupun swasta. 

Sedangkan menurut pemerintah, kecenderungannya yang terjadi 

adalah bahwa pemerintah memahami hak untuk hidup. Berdasarkan data 

yang dikurnpulkan melalui Birokrat Sipil dan Militer dan aparat penegak 

hukum dari 20 responden terungkap pada tabel 68. 

Tabel .68 Frekuensl dan Persentase Responden Pemerintah Dalam 
Memahami Hak untuk hidun 

Sangat memahaml 

Cukup Memahami 
Kurang memahami 10 

No. 

5 Tidak memaharni 2 
Jurnlah 20 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Sedangkan kecenderungan kornentar responden (pernerintah) 

bahwa adanya pembunuhan disamping dilakukan oleh masyarakat sendiri 

juga ada oleh oknum aparat sendiri, dan keluhan masyarakat terhadap 

ketidak mampuan pemerintah rnemberikan perkdungan terhadap 

sehubungan hak untuk meningkatkan hak hidup dan taraf hidup. hak untuk 

hidup tenteram, aman. hak untuk mendapat lingkwngan hidup yang baik di  

daerah Kota Padang. Untuk pencemaran Cngkunga adalah belurn beraninya 

pemerintah rnengingatkan pengusaha, kurangnya kordinasi anfara aparat 

penegak hukum, dan disadari adanya secara pribadi aoarat tegas dalam 

penegak hukum yang ada seperti Polisi Pamong praja. Disarnping 

keterbatasan anggota dan lemahnya pengaduan masyarskat. 

Jawaban Responden F 96 



2. HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN 

Yang dimaksud hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan dalam 

penelit ian ini adalah hak mem bentuk keluarga melalui suatu perkawinan 

yang sah. 

Pada dasarnya kecenderungan masyarakat yang terjadi adalah 

bahwa masyarakat memahami hak berkelurga dan melanjutkan keturunan. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui 65 tokoh masyarakat 

terungkap sebagai berikut: 

Tabel 6 9 %  Frekuensi dan Persentase Responden Masyarakat Dalam 
rvlernaharni Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan 

bahwa pelanggaran hak larangan menikah dan pakseen mtuk menikah 

No. I Jawaban Responden 

1 
2 
3 
4 
5 

hampir tidak ada, 

F % 

Sedangkan gamberan dari pihak pemerintah, kecendermgannya 

Sum ber: Pengolahan Data Primer, 2002 
Lebih lanjut kecenderungan komen4ar responden (masyarakat) 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang memahami 
Tidak memahaml 
Jumlah 

yang terjadi adalah bahwa pemerintah memahami hek berkeluarga dan 

10 
20 
22 1 37.85 
10 i15,39 
3 
65 

melanjutkan keturunan. Berdasarkan data yang dikumpldkan melalui 

Birokrat Sipil dan Militer dan aparat penegak hukum dari 20 responden 

terungkap sebagai berikut: 

Tabel 70' Frekuensi dan Persenlase Responden Pemerint ah Dalarn 
Memahami Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Kafurunan 

I No. I Jawaban Responden s F  T N  

' Sumber: ~ e n ~ o l a h a n  Data Primer, 2002 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang mem ahami 
Tidak rnemahami 
Jumlah 

3 
6 
7 
2 
2 
20 

15 
20 
35 
10 
10 
100,OO 



Sedangkan kecenderungan kornenfar responden (pernerint ah) 

bahwa masalah hak berkkuarga telah dilakukan pembinaan seperti melalui 

organisasi Darmawanita, Arisan, Bundo Kanduang, PS\N, LBH Apik, Media 

eletronika dan cetak, Biro pernberdayan perempuan, dan organisasi 

perempuan lain. sehingga diharapkan pelanggaran hak berkeluarga dapat 

dikurangi. 

3. M K  MENGEMBANGKAN DIRI 

Yang dimaksud hak pengembangan diri edalah hak untuk 

pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan diri, atas menfaat iptek, dan 

hak atas komunikasi dan informasi. 

Pada dasarnya kecenderungan masyarakat yang t erjadi adalah 

bahwa masyarakat memahami hak pengembangan diri. Berdasarkan data 

yang dikumpulkan melalui 65 tokoh masyarakat terungkan sebgal berikut: 

Tabel 20 Frekuensi dan Persentase Responden Masyarakat Dalarn 
Memahami Hak Pengembangan Diri 

Tingkat pemahaman masyarakat dalam pengembangan diri adalah 

kubutuhan makan, pakaian, kesehatan, dan pendldikan anak.. 

Kecenderungan komentar responden (rnasyaraketj adalah bentuk 

pelanggaran yang terjadi seperti kesehatan makanan yang pakai =at 

pewarna, pengawet dan sayuran yang membayakan (pestisida kimia) dan 

untuk pendidikan dikatakan biaya pendidikan yang sangat tinggi, fasititas 

pendikan yang tidak layak., dan ketidak marnpuan pernerintah memberikan 

kebuluhan dasar masyarakat. 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 

Jawaban Responden 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang mem atsmi 
Tidak memahami 
Jumlah 

12 
23 
20 
5 
5 
65 

F % 



Sedangkan kondisi pemerintah, kecende mngannya yang t erjadi 

adalah bahwa pemerintah memahami hak pengembangarl diri. Berdasarkan 

data yang dikumpulkan melakri Birokrat Sipil clan Militer dan aparat penegak 

hukum dari 20 responden terungkap sebagai berikut: 

Tabel 71 Frekuensi dan Persentase Responden Pemerintah Dalam 
Memahami Hak Pengembangan Diri 

No. I Jawaban Responden I F 1 %I 

Sedangksn kecenderungan komentar pihak pemerintah bahwa 

1 
2 
3 
4 
5 

I 

pelanggaran yang terjadi seperti kesehatan makanan yang pakai zat 

pewarna, pengawet dan sayuran yang membayakan (pestisida kimb) 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahaml 
Kurang memahami 
Tida k mema ham i 
Jumlah 

diawasi melalui dinas kesehdan, dan diminta masvarakal membuat 

pengaduan jka ada produk yang marugikan masyareket. Untuk pendidikan 

3 
7 
6 
2 
2 
20 

dikat akan biaya pendidikan yang sangat tinggi, fasilitas pendikan yang tidak 

15 
35 
30 
10 
10 
100,OO 

layak menurut dims pendidikan bahwa ha1 itu karena kebutuhan pendidikan 

itu sendiri, memang sekolah bermdu hanya bisa dknanfaatkan oleh 

masyarakat yang mampu, bagi masyarakat yang k~ rang  mampu juga 

tersedia sekolah. Sedangkan ketidak marnpuan pemerintah memberikan 

kebutuhan dasar masyarakat itu banyak faktor antartl lain pertumbuhan 

ekonomi yang h a n g ,  banyaknya pengangguran den sebagainya. 

4. HAK MEMPEROLEH KEADILAN 

Yang dimaksud hak memperoleh keadilan delam peneitian hi 

adalah: hak perlimlungan hukum, dan hak atas keadilan dalam proses 

hukum serta hak atas hukuman yang adil. 

Pada dasarnya kecenderungan masyarakat ysng t erjadi adalah 

bahwa masyarakat memahami hak memperolah keedaan. Berdasarkan 



data yang dikumpulkan melalui 65 tokoh masyarakat terungkap sebagai 

berikut : 

Tabel 72' Frckuensi dan Persentase Responden Masvarakat Dalam 
~ e m a h a m l  Hak Memperoleh Keadilan 

Jawaban Responden 

1 
2 
3 
4 

Pemahaman yang dimaksud masyarakat masih pada taraf 

5 

pengert ian proses hukurn yang ad l  di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan 

F 

Sangat rnemahami 
Mernahami 
Cukup Memahami 
Kurang memahami 

seperti polisi sering mengunakan senjata bib berhadapan dengan 

% 

12 10,46 
20 30,77 
23 35,39 
5 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Tidak memahami 
Jurnlah 

masyarakat. Sedangkan kecenderungan komentar masyarakat adalah 

adanya penangkapan dan penahanan sewenag-wenang oleh kepolisiaan. 

5 
65 

Dan tida k ada perlindungan saksi dan korban. Serta kurangnya kemampuan 

7,69 
100,OO 

pemerintah memberikan perfidungan terhadap masyarak~t.  

Sedangkan menunrt pemerintah, kecenderungannya yang terjadi 

adalah bahwa pemerintah memahami hak memperoleh keadilan. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui Birokrat Sipil dan Militer dan 

aparat penegak hukum dari 20 responden terungkap sebagai berikut: 

Tabel Z t  Frekuensi dan Persent ase Re sponden Pemerint ah Dalam 
Memahami Hak Memperoleh Keadilan 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Jawaban Responden 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang memahami 
Tidak memaham i 
Jurnlah 

6 

3 
7 
7 
2 
1 
20 

96 

15 
35 
3 5 
I 0  
5 
100,OO 



Sedangkan kecenderungan kornentar pernerintah bahwa adanya 

keluhan masyarakat t erhadap adanya penangkapan dan penahanan 

sewenag-wenang oleh kepolisiaan. Dan tidak ada perindungan saksi dan 

korban. Bahwa penangkapan itu dilakukan karena dikhawatirkan 

menghilangkan barang bukti disarnping kekeliruan aparat juga. Sedangkan 

kurangnya kemampuan pemerintah memberikan perlidungan t erhadap 

masyarakat sebenarnya upaya ini sudah dilakukan. 

5. HAK KEBEBASAN PRIBADI 

Yang dimakud hak kebebasan pribadl dalam perelitian ini adalah: 

hak untuk bebas dart perbudakan, keutuhan pribadi, memeluk agams dan 

keyakinana, untuk berserikat, rnenyarnpaikan pendapat, status 

kewarganegaraan dan kebebasan untuk bergerak . 
Pads dasarnya kecenderungan masyarakat yang t erjadi adalah 

bahwa rnasyarakat memahami hak kebebasan pribadi. Berdasarkan data 

yang dikumpulkan melalui 65 t okoh masyarakat terungkap sebagai berikut : 

Tabel 73 Frekuensi dan Persentase Responden Masyarakat Dalam 
Memahami Hak Atas Kebebasan P 

No. I Jawaban Responden 

I 1 Jumlah 
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang memahami 
Tidak memahami 

~ i n g k a t  pemahaman masyarakat terhadap hak kebebasan prlbadl 

adalah kebebasan rnenyarnpaikan pendapat dan berbicara. Sedangkan 

kecenderungan komentar masyarakat adalah masih adanya pelanggaran 

terhadap keyakinan poll ik , kekersan terhadap unjuk rasa, dan ketidak 

mampuan pemerintah memberikan perlidungan terhadap ha1 tersebut. 

Sedangkan menurut pemerirdah, kecenderungamya yang terjadi 

adalah bahwa pemerintah memahami hak kebebasan pribadi. Berdasarkan 

ibadi .- 

F 

13 
19 
20 
8 
5 
65 

% 

20 
29,23 
38,77 
12,3 1 
7,69 
100,OO 



data yang dikumpulkan melalui Birokrat Sipil dan Militer d m  aparat penegak 

hukum dari 20 responden terungkap pada tabel berikut: 

Tabel 74 Frekuensi dan Persentase Responden pemerintah Dalam 
' wemahami Hak Kebebasan Pribadi - [ No. I Jawabsn Responden I I 

' 36 

20 
Cukup Memahami 17 ) 35 
Kurang memahami 13 , I 5 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (pemerintah) 

5 

bahwa masih adamya pelanggaran terhadap keyakinan politik dilakuakn oleh 

Tidak memahami 1 2 1, 10 
Jumlah 1 20 - 1 100,OO 

oknum tertentu, dan tidak ada masyarakat y a w  melaporkan untuk bisa 

Sum ber: Pengolahen Data Primer, 2002 

dilakuken penuntutan pelanggaran, dan ketidak mampuan pemerintah 

memberikan perlidungan itu tergantung kepada bentuk pelanggarn yang 

dilakuttan. Sedangkan kebebasan menyampaikan penclapat mengacu ke 

rambu-rambu UU No.9 tahun 1998. 

6.  HAK ATAS 'RASA AMAN 

Yang dimakud hak rasa aman dalam penelitian ini adalah: hak untuk 

mencari suaka dan perlindunga~t diri pribadi 

Pada dasarnya kecenderungan masyarakat ynng t erjadi adalah 

bahwa masyarakat memahami hak rasa aman. Berd~sarkan data yang 

dikurnpulkan melalui 65 tokoh masyaraket terungkap pada tabel berikut: 

Tabel 75' Frekuensi dan Persentase Responden Rqasyarakat Dalam 
~ e n i a h a m i  Hak Hak Atas Rasa Amen 

Jawabsn Responden '; F 1 1 6 - 1  

Sumber: 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang memahami 
Tidak memahanii 

, Jumlah 

13 
20 30.77 
19 29,2 3 
7 
6 
65 

'engolahan Data Primer, 2002 



Tingkat pemahaman yang dirnaksud masyarakat terhadap rasa 

aman adalah adanya penghhaan secara ftsik dan mental terhadap pribadi 

seseorang. 

Kecenderungan komentar responden (masyarakat) adalah adanya 

pelanggaran nama baik, juga pemerkosaan terhadap perempuan di tempat- 

tempat tertentu (pasar-pasar, loaksi olah raga dan sebagainya), tanpa ada 

perfindung an dari piha k aparat penega k hukum . Ancaman yang dirasakan 

masyarekat adalah j k a  rnemberi laporanlpengaduan adanya rasa takvt. 

Sedangkan menurut pemerintah, kecenderungannya yang terJadi 

adalah batwa pemerintah memahami hak atas rssa aman. Berdasarkan 

data yang dikurnpulkan melahi Birokrat Sipil dan Militer dan aparat penegak 

hukum dari 20 responden terungkap sebagai berikut: 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (pamerintah) bahwa 

adanya pelanggaran nama baik memang terjadi dan akan diust sesuai 

Tabel 76 Frekuensi dan Persenlase Responden Pemerintah Dalam 
Memshaml Hak Atas Rase Aman 

prosedur berlaku, dan masalah pemerkosaan terhadap perempuan d i  

tempat-tempat tertentu (pasar-pasar, loaksi olah raga dan sebagainya) 

dilakukan anggota masyarakat yang ditertibkan oleh po6si pamong praja, 

jika aparat pamong praja terlibat akan dRlndak. Sedangkan tanpa ada 

perlindungan darl pihak aparat penegak hukurn sekarary sudah mulai ada 

melalui bantuan Lembaga HAM atau Komnas HAM Perwakaan Smate ra  

Barat. Bagi masyarakat yang mendapat ancaman jika memberi 

No. 

I 
2 
3 
4 
5 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Jawaban Responden 

Sangat memaharni 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang rnemahami 
Tidak memahami 
Jurnlah 

F ' % 

5 25 
4 20 
8 
2 
1 
20 -- 



laporanlpengaduan i lu dilakukan ole h oknum kepolisian, masyara kat 

silahkan membuat pengaduan. 

7. HAK ATAS KESEJAHTERAAN 

Yang dimakud hak atas kesejahteraan dalam penelitian ini adalah: 

hak rnilik, hak atas pekerjaan, untuk berlernpnt tinggal secara layak, 

jaminan sosial, dan perlidungan bagi kelompok rent an Pada dasarnya 

kecenderungan masyarakat yang terjadi adalah brthwa masyarakat 

rnernaharni hak atas kesejahteraan. Berdasarkan data yang dikumpulkan 

melalui 65 tokoh masyarakat terungkap sebagai berikut: 

Tabel 77 Frekuensi dan Persentase Responden hlasyarakat Dalam 
Memahatni Hak Atas Kesejahteraan 

No. I Jawaban Responden I F r X I  

Sum ber : 

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak alas kesejahteraan 

rnasih terbatas dalam hal: perampasan, perusakan, pemerasan, penolakn 

pemberian kin bangunan dan pengambil alihan tanah hak milk (seperti 

tanah) oleh pemerintah dan swasta, w a h  yang tidak layak oleh 

perusahaan, pemecatan pekeja secara sewenang-wenang, tidak adanya 

promosl yang jelas dalam pekerjaan, tempal tlnggal ys r~g  tidak layak bagi 

rnasyarakat tertentu, kwangnya perlindungan Ierhadap usia lanjut dan 

orang cacat. Sedangkan kecenderungan kornentar responden (masyarakat) 

adalah ketidak mampuan pemerintah memberikan perlidungan terhadap hak 

at as kesejahteraan 

Sedangkan rnenuNt pemerintah, kecenderung~nnya yang lerjadi 

adalah bahwa pemerintah memahami hak untuk hidup. Berdasarkan data 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang memahami 
Tidak memahami 
Jumlah 

Pengolahan Data Primer, 2002 

14 
19 
19 
7 
6 
65 

21 $4 
29,23 
29,23 
10,77 
9,23 
100,OO 



yang dikumpulkan rnelalui Birokrat Sipil dan Militer darr aparat penegak 

hukurn dari 20 responden terungkap sebagai berikut: 

Tabel 78. Frekuensi dan Persentase Responden Pemerintah Dalam 
Memahami Hak Atas Kesejahteraan 

Sedangkan kecenderungan kornentar responden (pernerhtah) 

bahvlra adanya keluhan masyarakat terhadap ketidak rnanipuan pernerintah 

memberikan perlidungan terhadap perampasan hak milik (seperti tanah) 

oleh pernerintah dan swasta itu terjadi pada masa pernerinatahn Orde 

Baru, dan pada era reforrnasi pengernbalian hak ulayat masyarakat perlu 

dicari format baru dalam bentuk "winwin solution".. Mangenai upah yang 

tidak layak oleh perusahaan itu disepakati dalam ketentuan upah menirnum 

Kota Padang. Pernecatan pekerja secara sewenang-wenang, perneridah 

berjanji akan selidiki,. Sedangkan kurangnya pertindungan terhadap usia 

lanjut dan orang cacat t erganlung kemampuan pernarinateh Kot a. 

8 HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN 

Yang dimaksud hak h u t  dalarn pemerir~tnllan dalanl pcnelitian ini adalatl: 

hak pilih ddarn pemi111, dan hak tkmtuk berpendapat- Pada dasarrrya kecenderungan 

masyarakat yang terjadi adalah b h v a  masyarakat rnemahsrrd hak hm~t serta dalam 

pernerintahm. Bcrdasarkan data y m g  & l n q ~ J k a n  rneld~li 65 tokoh masyarakat 

termgkap scbngai bcriln~t 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 

Jawaban Responden 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Sangat memahami 
Mernaharni 
Cukup Mernaharni 
Kurang mem ahami 
Tidak memahaml 
Jurnlah 

F 

5 
4 
8 
2 
1 

% 

25 
40 
20 
.I0 
5 

20 ( 100,OO 



Tabel 79 Frekuensi dan Persentase Re sponden K~syaraka t  Dalam 
Memahami Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan 1 Jaawaban Responden T' 7 -"h 1 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang rnern aharni 

Tingkat pemahaman rnasyarakat terhadap hak turd serta dalam 

pemerlntahan adalah ikut dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan roda pemerintahan. Sedangkan kecendsrungan komentar 

responden (masyarakat) adalah belum adanya partisipasi aktif yang 

diberikan pemerint ah pada masyarakat, dan persamaan dalarn pencalonan 

diri untuk memegang jabatanjabatan stategis 

Sedangkan menurut pernerintah, kecenderungannya yang lerjadi 

adalah bahwa pemerintah memahami hak turut serta dalarn pemerintahan. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui Birokrat Sipil dan Militer serta 

aparat penegak M u m  dari 20 responden terungkap sebagairnana berikut: 

Tabel 80 Frekuensi dan Persentase Responden Pemerintah Dalarn 
Memahami Hak TwU Serta Dalam 

[ No. I Jawaban Responden 

I 

Sumber: 

Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahami 
Kurang memahami 
Tidak memahami 
Jumlah -- 

Pengolahan Data Primer, 2002 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (pemerintah) 

bahwa belum adanya partsiapsi aktif masyarakat dan persamaan dalam 

pencalonan diri untuk memegang jabatanjabatan strategis disebabkan 

pemerinatah kota sedang mencari format rekrukmennya. 



9. HAK WANITA 

Yang dimaksud hak wanita dalam penefitian ini adalah: hak 

pengembangan pribadi dan persamaan dalam hukum dan perlindungan 

reproduksi 

Pada dasarnya kecenderungan rnasyarakat ynng t erjadi adalah 

bahwa masyarakat memahami hak wanita. Berdasarkan data yang 

dikumpulkan melalui 65 tokoh masyarakat terungkap sabagalmana tertera 

pada tabel 105. 

Tabel 81 Frekuensi dan Persentase Responden Masyarakat Dalam 
Memahami Hak Wanita 

I: I Cukup Memahami 23,08 
Kurang memahami 1 15.39 

No. 
L 

1 
2 

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak wanita adalah hak 

yang sama dalam rnengembangkan karir den hak-hak khsusus sebegai 

kaum perempuan seperti cuti hamil, haid, melahirkan dan sebagainya. 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (m w syara kat) adalah 

masih ada hambatamhamabatan dalam melakukan pekerjaan seperti 

kebijakankebijakan yang dibuat pemerintah dan perlakuan diskriminasl 01th 

perusa haan dan ketidak mampuan pemeridah memherikan perlidungan 

t erhadap kaun perempuan. 

Sedangkan menurut pernerintah, kccenderung~nnya yang terjadi 

adelah bahwa pemtrintah memahami hak wanita. Berdasarkan data yang 

dikumpulkan rnelalui Birokrat Sipil dan Militer dan aparat penegak Mum 

dari 20 responden terungkap pada tabel berikut: 

Jawaban Responden 
1 

Sangat memahami 15 
Memaharni 

5 

23,07 
30,77 

F 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

Tidak memahami [ 5 
Jumlah 1 65 

9h 

7,60 
100,OO 



Tabel 82 Frekuensi dan Persentase Responden Pernerintah Dalam 
Memahami Hak Wanita 

I No. I Jawaban Responden I F I 11. 

1 
2 
3 
4 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (penierintah) 

5 

bahwa masih ada hambatan-hamabalan dalam melakukan pekerjaan 

---- 
Sangat memahami 
Memahami 
Cukup Memahsmi 
Kurang rnernaharni 

sepertl kebijakankebijakan yang dibuat pernerintah, pem erintah daerah 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 

~ i d a k  memahanii 
Jumlah 

berjanji akan mednjau ulang atau m e r ~ s i  Perda yang ada. termasuk 

2 
8 
5 
3 

perlakusn diskriminasi oleh perusahaan akan ditindak secara tegas. 

10 
4 0 
2 5 
15 

2 
20 

Terrtang ketidak mampuan pemerintah rnemberikan perPdungan terhadap 

- 18 
100,OO 

kaum perernpuan itu menyangkul keterbatasan personil dan pemerintah 

akan berupaya mem bela hak-hak perempuan.. 

Yang dimakud hak anak dalam penelitian ini adalah: hsk hidup anak, 

status warganegara, hak anak yang rentan, pengembangan pribadi dan 

pertindung an hukum, dan jaminan sosial anak 

Pada dasarnya kecenderungan masyarakat yeng terjadi adalah 

bahwa m asyarakat memahami k anak. Berdasarkan data yang 

dikumpulkan metalui 65 tokoh masyarakat terungkap pada tabel berikut: 

Tabel 83 Frekuensi dan Persentase Responden Masyarakat Dalam 
Memahaml Hak Anak 

1 
2 
3 
4 

a Sumber: ~engolahan Data Primer, 2002 

No. 

5 

F dawaban Responden "16 

21,54 
32,3 1 
23,08 
13,85 

I 

~ i d a k  Gemshami 
Jumlah 

Sangat memaharni 
Memahami 
Cukup Memaharni 
Kurang memahami 

14 
21 
15 
9 
6 
55 

9,23 
100,OO 



Tingkat pemahamn masyarakat terhadap hak anak adalah 

perlindungan terhadap kebutuhan dasar anak seperli makanan, pakaian, 

pendidikan dan kcsehatan anak. Sedangkan kecenderungan komentar 

responden (masyarakat) adalah rnasih banyak anak yang bekerja dan 

putus sekolah karena keterbatasan biaya. Dan masih banyak permahaan 

yang memperjakan anak. 

Sedangkan menurut pemerint ah, kec enderungannya yang t erjadi 

adalah bahwa pemerintah memahami hak anak. Berdasarkan data yang 

dikumpulkan melalui Birokrat Sipil dan Militer dan a p a r ~ t  penegak M u m  

dari 20 responden terungkap pads tabel berikut: 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (pemerintah) 

bahwa mash banyak anak yang bekerja dan putur sekolah karena 

keterbat asan biaya. disebabkan kondisi perekonomian masyarakat , 

pendapatan masyarakat rendah. 

Selanjutnya dllihat kesan atau penllaian masyarakat dan pemerlntah 

terhadap hukum HAM. 

Yang dimaksud kesan keberadan hukum HAM bagi masyarakat dan 

pemerinat ah dalam penelitian ini adalah: sejauhman~ masyara kat den 

pernerintah merasa terbantu dalarn pernajuan dan penegakan harkat dan 

mart abat kemanusiaan dalam kehidupan nyat a di daerah ini. 

Pada dasarnya kecenderungan masyarakat yang 1 erjadi adalah 

bahwa masyarakat merasa terbantu, yang selama ini baru sekedar 

gerakan moral. sekarang sudah menjadi peraturan hukum yang bisa 

Tabel 84 Frekuensi dan Persenlase Responden Femerintah Dalani 
Memahami Hak Anak 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 

Jawaban Responden F % 

Sangat memahami 3 
Mernahami 7 
Cukup Memahami 5 
Kurang memahaml 3 
Tidak menlahami 2 10 
Jumlah 20 100,OO 

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2002 



dipa ksankan penegakannya . Berdasarkan data yang dikurnpulkan rn elalui 

65 tokoh masyarakat terungkap pada tabel berikut: 

Tabel 85 Frekuensi dan Persentase Responden Masyarakat Terhadap 

Sumber: 

fiesan Keberadaan Hukum HAM 
No. 

Kecenderungan komentar responden (masyaraket) adalah b a h ~ a  

Jawaban Responden % i 7 
Sangat rnem bantu 
membantu 
cukup membantu 
kurang membantu 
Tidak rnembanlu 
Jumlah 

hukum HAM perlu dilengkapi dengan hukum adat yang selama ini sudah 

- 
13 1 1 0  
16 124,67 
23 1 35,39 
9 l3.35 

4 - 
- 65 100,OO 

dihorm ati masyarakat . Sedangkan menurut pemcrint ah, kecenderungannya 

'engolahan Data Primer, 2002 

yang terjadi adalah b a h a  pemerintah merasa terbantu dengan 

keberadaan hukum HAM. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui 

Birokrat Sipil dan Militer dan aparat penegak hukum dari 20 responden 

terungkap pada tabel berikut: 

Tabel 86 Frekuensi dan Persentase Res~onden Pemerintah Terhadap 
Kesan Keberadaan Hukwn HAM 

No. I Jawaban Responden I I (Yo 

Sumber: 

h 

Sangat mem bantu 20 
membantu 35 
cukup membantu 
kurang membantu 
Tidak membanlu 
Jumlah 100,OO 

Dengolahan Data Primer, 2002 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (pernerintah) 

bahwa adanya hukum HAM disamping membantu juga ada aspek gangguan 

dalarn pelaksaan tugas, sebab masyarakat selalu bicara HAM dan 

pemerintah selalu terpojok dengan tuduhan pelanggaran HAM dalarn 

melaksanakan gerakan pembangunan di daerah.. 

Surnbsr lnforrnasl Hukurn HAM oleh rnasyarakat dan pernerlntah 
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pelanggaran juga dilakukan oleh para pengusaha seperti perampasan hak 

niilik ulayat masyarakat . 

Sedangkan penjelnsan kepolisian pelanggaran juga dilakukan 

masyarakat seperti penyerobotan tanah perkebunan secara sewenang- 

wenang oleh rnasyarakat dan melawan petugas di lapangan. 

Dalam penjelasan masyorakat bentuk pelanggamn HAM terjadi pada 

semua bidang HAM seperti hak untuk hidup (lingkungan), hak berkeiuarga 

dan melanjutkan keturunen, hak mengembangkan diri, hak memperoleh 

keadilan, hak alas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas 

kesejahteraan, hak tunrt serta dalam pemerintahan, hak wanla, dan hak 

anak. Intensitas pelanggaran berbeda setiap bidangnya. 

Pelaku pelanggaran HAM d l  daerah 

Menurut masyaraknt pelanggaran itu lebih banyak dilakukan oleh 

pemegeng kekuasaan baik birokrat sioil maupun militer dan kepolisian atau 

aparat penegak hukum, sedangkan rnenurut pernerintah pelanggaran itu 

tkfak bisa dihindari k a r e n ~  itu pemerintah bertugas sudah sesuia dengan 

peraturan yang berlaku. Pelanggaran HAM juga terjadi antara i n d ~ d u  

dengan individu dan kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat 

lain. 

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM dl daerah 

a). Tekanan psikologis, yaitu menunrt masyarakat, dimana selama ini 

merasa tersumbat informas1 bila ingin melakukan pengaduan, tidak pernah 

mendapatkan keadlan, nampaknya pembelaan terhadap HAM tidak 

mungkin diperjuangan pemerintah, maka masyarakat harus menegakan 

sscaranya sendki. Dari phak psmerintah mengatakan bahwa telah bosan 

dan jemh dangan pelaku kejahatan, termasuk tuntutan dan gugat an yang 

disarnpaikan masyarakat. Untuk itu, karni berthdsk dalam rnelaksanakan 

tugas harus lebih tegas lagi. 

b. Kondisi sosiologis, ya'du menuurl masyarakat dahuku kami punya institusi 

yang bisa digunakan merneca hkan rnasalabmasalah kemasyarakat an baik 



m asalah konflik keperdat aan rnaupun masalah pelanggaran lainnya . 

Sekarang pemerintah t erlalu memcampuri urusan masyarakat . Sedangkan 

mcnurul pemerintah, bahws kewibawaan institusi pemermtah ingin 

dit egakan. 

c. Kondisi ekonomi, menurut masyar~kat bahwa rendahnya pendapatan 

perkapita masyarakat cukup menjadi pemicu adanya pelangaran HAM. 

Se dangakn menuurt pemerimt ah bah\.*~a kami sudah berupaya menegakn 

hukum, tetapi gaji yang tidak memadai, menyebabkan mudah mengumlang 

t erjadinya kekerasan dl la~angan. 

d. Kondkl budaya, menu-ul masyarakat bahwa secara budaya berlaku 

falsafah adat : " raja slim raja disambah, raja zalim raja disambah", bila 

melihat ketimbangan dalam pembangunan, masyarakat akan bertindak 

sesuai dengan aturan yang ada secara adat. Sedangkan menurut 

pemerntah dalam rnelaksanakan pembangunan selalu mengindahkan 

kondisi budaya masyarakat termasuk dalam bertindak. Bila terjadi 

kekerasan, itu dilakukan oleh okmun aparat fertentu. 

Aklbat atau keruglan dari  pelanggaran HAM tersebut adalah 

Menurut masyarakat kerugian yang diderita antara lain terdama 

bagi korban adanya trauma kekerasan, tekanan mental yang 

berkepanjangan. lbarat ada hutang yang belum terbayar. ada ketidak 

adilan yang mengharrluyi generasi demi generasi Pem,bantaian, 

penyiksaan, penagkapan sewenang-wenang, pembaungan, pengucilan, 

pembrendelan hingga label-label yang menyudutkan merupakan bentuk 

kekerasan yang pernah di~larni, begiti banyak anggofa masyarakat memilih 

bertahan pasa ideologi yang tidak sehaluan atau bahkan mencoba 

berhadapan secara kritis dengan penguasa, hampir tldak ada tawaran 

penyembuhan. Masyarakat merasa belurn diakui hak-haknya sebagai 

warga masyarakat , mernerka juga merasakan keadilan belum t erpenuhi. 

Sedangksn dari pandangan pemerintah kerugisn it u t erjadi baik dipihak 

masyarakat maupun dari pemerintah seperti perusakan fasihtas umum. 



adanya rasa dendarn. kewibawaan pernerintah rnenurun. dan penilaian 

dunia internasional terhadap Indonesia sebagai negara yang kurang 

biadab, dan investor engan masuk ke Indonesia, rnerasa tidak aman. 

Langkah penyelesaian yang dlternpuh 

Menurut rnasyarakat dan penierintah kecenderungan rnereka mengatakan 

melalul jalur hukum dan di luar hukum. Atau penyelesaian politis dan soslal. 

Melalui hukum yaitu lembaga peradilan. Hanya sajs mekanisme dan 

prosedumya banyak mengalam i masatah, banyak orang sudah 

memperjuangkan untuk memperbaikinya dengan berbagai cara. namun 

hasilnya belwn optimal. Perlu ada komisi kebenaran re konsiliasi. Set elah 

jelas ganti rugi, dan rnengakui kesalahan bari rninta rnaaf, agar kesakahan 

serupa tidak terulang lagi. 

Tempat Pengaturan Hukum HAFA 

Menurut rnasyarak~t bahwa HAM sudah diatir dalarn hukurn adat dan 

hukum agarna, sebaiknya nilai-nilai kedua surnber itu dijadikan acuan dalarn 

pemajuan dan penegakn H 4 M  di daerah dan diperkuat melalui undang- 

undang yang dibuat oleh pernerintah atau diatur dalarn peraturan perundang- 

undangan, sehingga jelas sanksinya. Sedangakn menurut pernerintah hukum 

HAM belum diperlukan di daerah, karena sudah ada aturan yang bisa 

dijadikan pedornan dalarn pernajuan dan penegakan HAM. Terrnasuk 

lernbaga Kornnas HAM Penal~kilan Sumatera Barat tugasnya akan overleving 

dengan lernbaga penegak hukum lain. 

Saranlusul Terhadap Kemungkinan Revlsl darl Hukum Hak Asasl 

M anusia 

Menurut masyarakat perubahan yang perlu dilakukan terhadap 

perundanganundagangan hnk asasi manusia adalah: 

Ditinjau dari rnateri HAM (dari 10 jenis hak asasi rnanusia yang diatur dalarn 

UU No.39 tahunn 1999) bersifat universal dan juga diatur dalam hukurn adat 

serta agama, dan perlu meratrikasi instrumen lain yang berla ku secara 

irdernasional agar rnasyarakat dapat terlindungi dari kekuasaan negara 



at au pernerintah. Dit injau dari segi Lernbaga Kornnas HAM Perwakilan 

Sumat era Barat, sebaiknva ditiap Kabupat en/Kota punya perwakilan, 

karena !idak terjangkau oleh propinsi apalagi pusat. Kemudisn fentang 

wewenang yang dimiliki kurang kuat, misalnya rekomendasi yang dibuat 

(dikeluarkan) kurang dapat dipaksakan berlakunya. Dan jurnlah anggota 

lembaga tersebut diwakili per KabupateMota. 

Menurut pemerintah perubahan yang perlu dilakukan terhadsp 

perundangamundagangan hak asasi manusia adalah: dari pihak legislative 

keberadan Komnas HAM ponvakilan cukup membantu. 

Kemudian untuk methat kecenderungan tingkat pemahaman sebagai 

substansi dari model yang akan disosialisasikan, yang ada di 2 kabupaten 

dan 2 kota masing-masing daerah penelitian akan dipaparkan pada bab 

pem bahasan (dengan mem bandingkan kasus-kasus yang dit elitl) . 



B. Pembahasan 

1. Peraturan-Peraturan Hukum yang Mengatur Masyarakat dan 

Pemerlntah Tentang Hak Asasl Manusla, Dengan Mengunakan 

Metode Yuridls Normatlf. 

1. 1. lnventarlsasl Hukum Posltlf 

lnventarisasi hukm posit if t entang peraturan hukum hak asasi 

manusia yang menget ur masyarakat dan pemerintah, dimana 

penginwntarisasi dilakukan melalui proses indentifikasi yang kritis analit is 

dan selanjutnya disusun proses klasifikasl ysng logis sistematis. Konsepsi 

Leglsme yang poslvlstis untuk manyeleksl norma-norma yang dimaksudkan 

sebagai norma hukum positif. Artinya hukum identik dengan norma -noma 

tertulis yang dibuat dsn diurldangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang 

bewenang (H.Sumitro, 1998). Untuk itu, dalam penelitia ini yang dllvenlaris 

hanya hukum Hak Asasi Menusia yang tertulis saja. 

Peraturan tertulis t ersebut disusun dengan pendekatan t eori 

"Stufenbau" dari Hans Kelsen . Dalam teori tersebut dijelaskan: (I) suatu 

legal order merupakan hierarchical system of legal norma. (2) susunan "legal 

norma" dari tingkat terbaweh ke atas adalah ind- dual norm dari badan 

pelaksana hukum. Menurut Hans Kelsen bahwa didalam hukum positif 

terdapat tiga macam norm hukum sebagai susunan berjenjang. Yaitu: 

1). Noma dasar at av "constifution* 

2). Norma-norma umum alau "gener~l norms" 
3). Norm a-norma individual d a u  "individual norma". 

St~lfenbau theory dalam pelaksanannya disetiap negara terlihat dalam tat8 

wutan peratwan RI (perkt ikan Tap MPRS No:XX/MPRS/I 966) yaitu: ' 

1) WJD 1945 

2) Ketetapn MPR 

3) UUPerpu 

4.) Peratwan Pemerinteh (PP) 
5) Keppres 



6) Perat uran pelaksanaan lain. 

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka penyusunan inverdarisasi 

hukum posit if tentang hukum Hak Asasi Manusia disusun secara sist emat is 

sebagaimana tertuang dalam hasil penelitian. 

Norma dasar (UUD 1945) adalah bentuk peraturan perundang-undangan 

yang tertinggi merupkan swmber dari semua peraturan perundang-undangan 

dibwahnya. Kemudian ketctapan MPR merupakan golongan norma dasar 

yang berada dibawah ULlD 1945, kedudukan sebagai peraturan pelaksanaan 

darl UUD 1945 yang sifatnya msih sangat umum dan abstrak tetapi agak 

lebih kongkrit dari UUD 1945, dan harus dllsksanakan dengan undang 

undang atau keptusan Presiden. Peraturan perundang-undangan dibawah 

mulai dari undang-Oundang ke bawah berlakunya mslh bersifat umum (bagi 

semue orang). Dalam penelitIan norma m u m  yang dilnventaris adalah 

norma umwn yang khusus mengatur masalah hak asasi manusia (hukum 

objektif) (lihat Apeldoorn, 1981). Dalm golongan selanjunay adatah norma- 

norma indiw'dual yang dalam inventaruisasi berupa kebijakn lokal (daerah) 

dalam pemajuan dan pengakan hak ssasi manusia yaitu peratwan daerah 

yang mendukung kerah itu. 

1.2. Penemuan Asas-Asas Umum 

Penemuan asaasas hukurn yang terdapat dalam hukum hak asasi 

manusia bert Juan untuk rnengetahui perndangan kesusilaan dan tuntutan etik 

yang dlpandang sebagal pklran dasar yang umum sCatnya sebagai arah 

pembentukan hukum pem aiuahn dan penegak HAM. Pengkajlan asas-asas 

hukum yang terdapat dalam UUD 1945 melputi yang terdapat dalam 

pembukaan, batang tubuh dan penjelasannya. Alenla keempat mengamlung 

asas ketuhanan, kemamrslaan, persatuan, kerakyatan, dan keadian. 

Kemudan asas t yuan na sional yait u: esas perlindungan hukum, asas 

kesejahteraan, asas kecerdasanlpendidikan nasional, asas ketertiban, asas 

kemerde kaan, asas perdamaian, dan asas keadilan sosial (lihat komerrtar 

Darmodihardjo, 1988). Lebib lanjut dalam UU No.39 tahun 1999 tentang hak 



asasi rnanusia terlihat dari pasal-pasal undang-undang tersebut dan 

diperkuat dengan asas-asas yang terkandung dari kovenan internasional 

yang telah diratifikasi pemerintah RI. 

1.3. Taraf Slnkronisasl Vertlkal dan Horizontal Peraturan Perundang- 

undangan tentang Hak Asasl  M anusla. 

SlnkronIsasI Vertlkal 

Berdasarkan hasil penlit ian yang telah disusun secara hirarchis tentang hak 

asasi manusia, rnaka pert11 dikaji sejauhmana peraturan perundang-undang 

tersebut serasi secara vert'kal (artinye tidak saling bertentangan). Peraturan 

yang dimaksud adalah yang termuat dalam: (1) UUD 1945, (2) Ketetapan 

MPR, (3) Undang-Undang. (4) Peraturan Pemerintah, (5) Keputusan 

Presiden, dan (6) Peralwan Pelaksanan Lainnya. Baberapa ha1 secara 

vertlkal yang harus dikaji antara lain dalam ketetapan dikatakan tentang 

Lembaga Kornnas HAM sebagai lernbaga yang independen, begitu juga 

dalam undang-undang, let api dari segi anggaran operasional selalu 

tergantung pada Kantor Sekneq. lernbaga ini harus mengemis kepada 

pemerirdah, pada ha1 hEirapan peraturan yang diatas anggarannya ditetapkan 

melalui APBN, dalam ha1 ill terjadi pertentangan dengan Keppres. Kemudian 

masalah rekruktmen keanqgotan dipilih secara terbuka oleh DPR RI dan 

daerah melalui DPRD , ini t erjadi pertenlangan dengan perat uran petunjuk 

yang dibuat DPR RI sendiri atau DPRD sendiri. Begitu juge rnenyangkut 

kekuat an wewenang y s ~ p  diberiksn undang-undang fidak snma dengan 

keputusan ysng dibuat Kcmnas sendiri. Kemudian keputusan yang dibuat 

DPRD tentang sentralisasi HAM d e n g a ~  konsep desentralisasi HAM. 

Sinkronisa si Horizontal 

Sikronisasi horizontal peraturan perundang-undangan untuk mengetahui 

keserasian antara peraturan yang sejajar dalarn rangka mencapai tujuan. 

Yang sijajar antara lam: KWP,  KUHAP, UU Peradilan (urnum, Militer, Tata 

Usaha Negara, dan agamft, Niaga, dan HAM), dan lainnya. 



Upaya pemajuan dan penegakan hak asasi manusia yang termuat dlam UU 

No.39 tahun 1999 belum didukung sepenuhnya oleh undang-undang sejajar. 

Misahya hukum acara masih memunqklnkan terjadinya pelanggaran M M  

oleh pihak kepolisian mulai dari proses penyelidikan sampai berita acara ke 

kejakasaan. Begit u juga KUHP sebagai hukurn warisan kolonial masih ada 

pasal-pasal yang kurang serasi dalam pemajuan dan penegakan HAM. 

Sedangkan undang-undang peradilan belum menyesuaikan dengan upaya 

pemajuan den penegaken hak asasi m anusia, misalnya rekomendasi- 

rekomensasl yang dilahirknn Komnas HAM terhadap pelanggaran HAM 

biasa, kemudian mengar ah ke penyelesaian peradilan,umlang-undsng 

peradilan belurn menyebr~tkan peradilan sebagai pihak yang proaktif 

mendukung upaya Komnas H4M tersehut. 

2. SlkaplPerllaku Masyarakat dan Pemerlntah Terhadap Ketentuan 

Hukum Hak Asasi M anusla. Dengan Mengunakan M etode 

Yurldls Emplrls. 

Dari hasil peneiitian t erungkap sikaplperilaku masyarakat dan pemerintah 

terhadap Hukum Hak Asasi Manusia, yaitu sejauhmana masyarakat dan 

pemerintah memiliki dalam hal: 

- Tingkat pemahamen terhadap hukum HAM dri berbagai lapisan 

masyrakat 

- Tingkat pelanggaran yang t erjadi disetiap daerah (terrnasuk 

KetrampRan masyarakat d m  pemerintah dalam berlindak terhadap 

pelanggaran hukum HAM (bila terjadt pelanggaran mengetahui 

prosedur pengaduan pelanggaran HAM) 

- Faktor penyebab pelanggaran HAM di daerah dan usulan alternatif 

penyelesaian 

- Usulan yang diharapkan terhadap revisi sistem perundang-undangan 

HAM 

Temuan penelitian terhadap sikaplperilaku masyarakat dan 

pemerintah t erhadap ketentuan hukurn hak asasi manusia, dapat dilihat dari 



segi pandangan, kesan, penilaian, penerimaan, penolakan, suka at au t idak. 

positif atau negatif terhadap adanya hukum hak asasi manusia. Setiap 

laplsan masyarakat memiliki kharateristik berbeda. Lapisan masyarakat 

dalarn penelitien ini dapat diklasifikasikan at as: 

I) kelornpo k pet anihuruh 

2) kelompok pendldik 

3) kelompok pemuka adat 

4) kelompok tokoh agania 

5) kelompok OrmaslLSMParpol 

Sedangkan dari pihak pemerintah dibagi atas 

1) kelompok birokrat sipil (eksekutif dan legislatif) 

2) kelompok birokrat mirit er 

3) kelompok kepolisian 

4) kelompok aparat perlegak hukum lain 

Berikut ini dilihat pembahesan terhadap sikaplperilaku masyarakat dan 

pemrintah terhadap hukum hak asasi menusia: 

1. HAK UNTUK HI DUP 

Yang dimaksud hak untuk hidup dalam penelitian ini adalah: (a) Hak 

untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupan, (b) hak hidup tentram, 

aman dan damai, dan (c) lingkungan hidup yang baik. Pada dasarnya 

kecenderungan rnasyarak~t yeng terjadi adalah bahwa rnasyarakat 

memahaml hak untuk hiduo. Ttetapi kcnyataan menunjukan bahwa tingkat 

pemahaman masyarakat dsn pemerinta h be kumla h seperti yang diharapkan 

undang-undang. Seperti hasil penelitian menungkap kan ting kat pemahaman 

hak hidup yang dimaksud rnasyarakat adalah tidak ada orang yang dibl~nuh 

sewenang-wenang, dan hak mendapat kesehatan. Penyebab Ini dari 

konsep sosialisasi adalah rnasih kurengnya kornunikasi hukum sehingga 

proses peneriman hukum HAM tidak Sam a baiik sesama anggot a 

masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah (perhat ikan 

Soekanto, 1986). 



Sedangkan kecenderungan komentar responden (masyarakat) adalah 

ketidak mampuan pemerintah mem berikan pertidungan terhadap 

sehubungan hak untuk meningkatkan taraf hidup, hak untuk hidup tenteram, 

aman, dan hak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik di daerah 

merupakan ha1 yang wajar karena dalam pembukaan UUD 1945 tugas 

negara yang diemban o l ~ h  pemerintah antara laln adalah melindungi 

seluruh t umpah darah, bile pem erintah membiarkan t erjadinya pelanggaran 

berarti pemerintah melakurkan pelanggaran juga (Violation by  imcommision). 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (pemerintah) 

bahwa adanya keluhan masyarakat terhadap ketidak mampuan pemerintah 

memberikan perlidungan terhadap sehubungan hak unluk meningkat ken 

taraf hidup, hak untuk hidup tenteram, aman, hak untuk mendapat 

lingkungan hidup yang bait  di daerah dengan alasan kurangnya kordinasi 

antara aparat penegak hukum, dan disadari adanya secara pribadi aparat 

kurang tegas dalam penegak M u m  yang ada. Disamping keterbatasan 

anggota dan lemahnya pengaduan masyarakat sebagai suatu pengakuan 

bahwa pernerintah niasi'r punya itikad unt uk memperbaiki birokrasinya 

sehingga hukum hak asasi manuia dapat ditegakan (perhat ikan pendekat an 

t eori positivisme). 

2. HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN 

Yang dimeksud h ~ k  berkeluarga dan melanjutkan keturunan dalam 

penelitian Ini adalah hak membentuk keluarga melalui sugltu perkswinan 

yang sah. 

Lebih lanjut kecenderungan kornentar responden (rnasyarakat) adalah 

masih ada dalam ke lua rg~  tertentu peksaan untuk menikah. Sebenamya 

hukum agama dan adat tidak membenarkan adanya unsur paksaan dalam 

pengambilan keputusan, tetapi itu mrupakan penyimpangan oleh sebgana 

masyarakat (perhatian ssas musyawarah, falsafah adat mengatakan 

"bssilsng kayu difungku dlsinan api tnsko hidup". 



Sedangkan dari pihnk pernerintah, kecenderungannya yang terjadi 

adalah bahwa pemerintah ni emaharni hak berkeluarga dan rnelanjutkan 

keturunan. Sedangkan kecenderungan koment or responden (pemerirlf ah) 

b a h a  masalah hak berkeluarga telah dilakukan pembirman seperti melalui 

organisasi Darrnawanita. Arisan. Biro pemberdayan perempuan. dan 

organisasi perempuan lah, sehingga diharapkan pelanggaran hak 

berkeluarga dapat dikuranqi. Dalam UU No.1 tahun 1974 telah memuat 

atwan berkelu~rga sehingge hukum perkawinan dari masalah keperdataan 

suda h masuk kedalam hukum publik. Sehingga pemerintah juga mem egang 

peranan dalam pemajuan d a ~  penegakannya. 

3. HAK MENGEMBANGKAN DlRl 

Yang diniaksud ha k pengembangan diri adalah hak untuk 

pemenuhan kebutuhan d a m ,  pengembangan diri, atas menfaat iptek, dan 

hak atas kornunikasi dan informasi. 

Pada dasarnya kecenderungan masyarakat yang terjadi adalah bahwa 

masyarakat mcmahami hsk pengembangan diri. Tingkat pemahaman 

masyarakat dalarn pengembangan diri adalah kubutuhan makan, pakaian, 

kesehat an. dan pendidikan anak. Artinya belum sernua hak pengenibang an 

diri dapat dlpakami masyerakat, ini dlsebabksn kurangnya pendidikan 

penyuluhan. Dilihat dari data tingkat pendidikan rnasyarakat masih rendah 

dan mereka mengenal hukuni HAM mash baru, seperti hasil \nra\rvancara 

kecenderuingan masyarakat belum merahami pegembangan diri secara 

utuh dan selama ini mereka beluni tahu itu termasuk diatur dalam hukwn 

HAM. Kecenderungan komentar responden (rnasyarakat) adalah ketidak 

mampuan pemerintah memberikan kebutuhan makanan yang layak, masih 

ad8 masyarakat makan apa adanya, tidak mengenal gizi. Biaya pendidikan 

tidak terjangkau. sehingga anak ads yang putus sekolah. Kondisi tersebut 

tarmasuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilskukan oleh pemerintah 

(perhatlkan UU No.39 dan PURIDOCS) 



Sedangkan kecenderungan koment ar pihak pernerintah bahwa 

adanya ketidak rnarnpuan pernerintah rneniberikan kebutuhan rnakanan 

yang layak, makan apa adanya, tidak mengenal gizi. Biaya pendidikan tidak 

t erjangkau. sehingga anak ada yang putus sekolah, begitu juga kebijakan 

pernerintah daerah tidak semua yang dapat mereka ketahui. rnerupakan 

suatu keterbatasan pcmerintah. Dalam program pembanguan kedepan l u  

akan menjsdi priories. Juga tnerupakan sutau tanggapan posistif dari 

pernerint ah. 

4.  H9K MEMPEROLEH KEADILAN 

Yang dimaksud hak memperoleh keadilan dalam penelitian ini 

adalah: hak perlindung an hukum, dan hak at as keadilan dalam proses 

hukum serta hak atas hukwnan yang adil. 

Pada dasarnya kecenderungan masyarakat yang terjadi adalah bahwa 

masyarakat memahami hak rnemperoleh keadilan. Pernaharnan yang 

dimaksud masyarakat masih pada taraf pengertian proses hukum yang adil 

di kepolisian, kejaksaan d m  pengadilan. Kondisi tersebut sudah merupakan 

gejala umum dalarn penegakan hukurn HAM di daerah. Artinya lemahnya 

UU No.8 tahun 1981 don undang-mdang peradilan lainnya sebagai 

perangkat hukum pendukung penegakan H4M. Sedangkan kecenderungan 

konientar masyarakat adalah adanya penangkapan dan penahanan 

sewenag-wenang oleh kepolisiaan tanpa surat tugas bahkan tidak diketahui 

pimpinan desalnagari. Ada kasus judi ant ara polisi dengan masyarakat , 

yang menang adalah angaota masyarakat, polisi akhirnya menangkap dan 

rnemaksa rnasyarakat tersebut mengernbalikan uang itu. Dan tidak ada 

perlindungan saksi dan korban. Serta kurangnya kemampuan pernerintah 

memberikan perlidungan terhadap masyarakat. Kondisi diatas memerlukan 

sebuah undang-undang perlindungan saksi dan korban 

Sedangkan kecenderungan komentar petnerintah bahwa adanya keluhan 

masyarakat terhadap adanya penangkapan dan penahanan sewenag- 

wenang oleh kepolisiaan. Dan tidak ada perlindungan saksi dan korban. 



Bahwa penangkapan itu dilakukan karena dikhawatirkan rnenghilangkan 

barang bukti. Jawaban yanq diberikan pernerintah tidak utuh sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, artinya bila tidak cukup bukti perlu 

dikeluarkan Surat pemberhentian penyelidikan 

5. HAK KEBEBASAN PRlBAOl 

Yang dimakud hak kebebasan pribadi dalam penelitian ini adalah: 

hak untuk bebas dari perbudakan, keutuhan pribadi, memeiuk agama dan 

keyakinana, unt uk berserikat , rnenyampaikan pendapat , st at us 

kewarganegaraan dan kebebasan untuk bergerak . Pada dasarnya 

kecenderungan masyarakat yang terjadi sdalah bahwa masyarakat 

mernahami hak kebebasan pribadi. Tingkat penlahaman masyarakat 

terhadap hak kebebasan pribadi adalah kebebasan menyampaikan 

pendapat dan berbicara. Sedangksn kecenderungan komentar masyarakat 

adalah rnasih adanya pelsnggaran terhadap keyakman politik seperti 

pemaksaan masuk dalam partai politik tertentu atau oraganisasi tertentu 

dan ketidak mampuan pemerintah memberikan pertidungan terhadap ha1 

tersebut. Sebenarnya dalern undang-undang partai politik sudah jelas 

bahwa berlaku asas u m m ,  bebas, rahasia, jyur dan ad9 Jika ha1 itu 

dibiarkan termasuk pelangq~iran hak asasi manusia. 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (pemerintah) b a h a  masih 

adanya pelanggaran terhadap keyakinan politik. Sedangkan kebebasan 

menyampaiksn pendapat mengscu ke rambltrambu UU No.9 tahun 1998 

dan bagian dari W no .39 t ~ h ~ n  1999. 

6. HAK ATAS RASA AMAN 

Yang dimakud hak rasa aman dalam penelitian ini adalah: hak untuk 

mencari suaka dan perlindungan dlri pribadi. Pada dasarnya kecenderungan 

masyarakat yang terjadi sdalah bahwa masyarakat mernahami hak rasa 

aman. Tingkat pema ham an yang dim aksud masyarakat terhadap rasa 

aman adalah ~ d a n y a  penghhaan secara fisik dan mental terhadap pribadi 



seseorang. Artinya fingkat pemahaman masih belum sesuyai dengan UU 

no.39 tahun 1999. 

Sedangkan kecenderungan kornerrtar responden (masyarakat) adalah 

adanya peng hinan secara fisik dan psikologis oleh aparat terhadap 

masyarakat pelakunya jug8 termasuk aparat Pemda dan aparat penegak 

hukum. Perlakuan ini brtenatng dengan asas negara hukum. 

Sedangkan kecenderungan konientar responden (pemerintah) bahwa 

penghinaan secara fisik dnn psikologis oleh aparat terhadap masyarakat 

pelakunya juga termasuk epsrat Pemda dan aparat penegak hukum bisa 

jadi dimulai darl masyarekat dan j k a  ads aparst yang berbuat aksn 

dilakukan teguran oleh atasan yang bersangkutan. Bentuk pelanggran yang 

terjadi adanya bersifat vertikal dan ada yang bersfat horizontal. 

7. HAK ATAS KESEJAHTERAAN 

Yang dimakud hak atas kesejahteraan dalam penelitian ini adalah: 

hak milik, hak alas peke rjaan, untuk berternpat thggal secara layak, 

jaminan sosial, dan perlidungan bagi kelompok rent an Pada dasarnya 

kecenderungan masyarakat yang terjadi adalah bahwa masyarakat 

memaharni hak at as kesejaht eraan. 

Tingkat pemfthaman masyarakat terhadap hak atas kesejahteran masih 

terbatas dalam hal: perarnpasan hak rnilik (seperti tanah) oleh pemerintah 

dan swasta, perarnpesan akta tanah, pengambil alihan tanah, upah 

minimum yang sangat renclah dan kwangtrjs perlindungan terhadap usia 

lanjut dan orang cacat. F ~ k t o r  penyebab adara lain kondisi ekonoml 

(kurangnya pertwnbuhan dan pemerataan), dan faktor psikologis. 

Sedangkan kecenderungan kornentar responden (masyarakat) adalah 

ketldak mampusn pemerintah mernberikan perlidungan terhadap hak atas 

kesejahteraan, rnemerlukn kajian dang terhadap revisi perafwan 

perundang-undangan hak asasi manwia, sehingga bisa ditegakan 

berlakunya, sehingga terjadi kepastian hukum di Indonesia. 



Sedangkan rnenurut pernerintah, kecenderungannya yang terjadi adalah 

bahwa pemerintah memahanii hak untuk hidup. Sedangkan kecenderungan 

komentar responden (pemerintah) bahwa adanya keluhan masyarakat 

terhadap ketidak marnpuari pemerintah memberikan perlidungan terhadap 

perarnpasan hak milik (seperti tanah) oleh pernerintah dan swasta itu terjadi 

pada masa pemerinatatin Orde Baru, dan pada era reformasi 

pengembalian hak ulayat trssysrakat perlu dicari format baru dalam bentuk 

"win-win solution".. Masyarakat menginginkan tanah yang diambl dimasa 

lalu oleh pemerintah dan pengusaha dibeli lagi oleh pemerintah kemudian 

dibagikan kepada petani yang tidak lagi punya lahan.Mengenai upah yang 

tidak layak dalam keteltuan i ~ p a h  menimum sudah ada. Sedangkan 

kurangnya perfindungan terhadap m ia  lanjuf dan orang cacat tergantung 

kemampuan pernerinatah. Menurut aparat pemda dalam intern sendiri juga 

ada pelanggaran seperti tidak ada promosi yang jelas dalam jabatan. 

termasuk mutasi sewenang-wenang. 

8 HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN 

Yang dimaksud hak turd dalam pemerintahan dalam penelilian ini 

adalah: hak pilih dalarn pemilu, dan hak untuk berpendapat. Pada dasarnya 

kecenderungan masyarakat yang terjadi adalah bahwa masyarakat 

memahami hak turut serta dalarn penierintahan. Tingkat pemahaman 

masyarakat terhadap hak l l~rut  serta dalarn penierintahan adalah Rut dalarn 

proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan roda pemerintahan 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (masyarakat) adalah 

belum adanya persamaan dalam pencalonan diri untuk memegang jabalan- 

jabatan strategis seperti kepala dinas, Wali nagari dan sebagainya. Jika 

t erjadi pencalonan dari orang tidak purrya kekuatan seperti uang, biasanya 

dilakukan idknidasi dalam pernilihan. Rahkan d i  Kabupaten 50 Kota terjadi 

pembakaran kantor Wali blagari karena Calon yang dijagokan kalah. 

Sedangkan kecenderungan koment ar responden (pemerint ah) bshwa belum 

adanya persarnaan dalam pencalonan diri untuk memegang jabatamjabatan 



strategis seperti kepala dinas, Wali nagari dan sebagainya disebabkan 

tingka pendidikan masyarakat yang belum merata, lemahnya sumber daya 

manusia yang ada. 

9. HAK WANlTA 

Yang dimaksud hak wanita dalam penelitian ini adalah: hak 

pengembangan pribadi dan persamaan dalam hukum dan perlindungan 

reproduksi. Pada dasarnye kecenderungan masyarakat yang terjadi adalah 

b a h a  masyarakat rnernahemi hak wanita. 

Tingkat pemahaman masyarakst terhadap hak wanita adalah hak 

yang sama dalam mengembangkan karir dan hak-hak khsusus sebagai 

k a m  perempuan seperti cuti hamil. haid. melahirkan dan sebagainya. 

Ratifikasi konvenan anti diskrminasi perempuan kecenderungan mereka 

belum memahaml seperti tercantum UU No.7 tahun 1984. 

Sedangkan kecenderungan kornentar responden (rnasyarakat) adalah 

masih ada hambatanhamabatan dalarn rnelakukan pekerjaan seperti 

kebijakamkebijakan yang dibuat pemerintah dan perlakuan diskriminasi dan 

ketidak m ampuan pemeridah memberikan perlidungan terhadap kaum 

perempuan. Hak perlindungan perempuan menurut mereka sudah ada 

dalam hukum adat den agana dan sebaiknya undang-undang HAM dilakuna 

revisi dengan mengakui keberadan hukum adat dalam pengaturan HAM. 

Sedangkan kecenderungan komentar responden (pemerintah) bahwa mesih 

ada hambatanhambatan dalam melakukan pekerjaan seperti kebijakan- 

kebijakan yang dibuat pemerintah, pemerintah daerah berjanjl dan meninjau 

ulang atau merivisi Perda yang ada, termasuk perlakuan diskriminasi akan 

dit lndak secara tegas. Tentang ketidek mampuan pemerintah memberikan 

perlldungan t erhadap kswn perempuan Itu menyangkut ket erbat asan 

personil den pemerintah akan berupaya membela hak-hak perempuan.. 

10. HAK ANAK 

Yang dimaksud hak anak dalam penelitian ini adslah: hak hidup 

anak, status warganegara, hak anak yang rentan, pengembangan pribadi 



dan perlindungan hukurn, dan jarninan sosial anak. Pada dasarnya 

kecenderungan masyarakst yang t erjadi adalah b a h ~ a  masyarakat 

memshami hak anak. Tingkst pemahamn masyarakat terhadap hak anak 

adalah perlindungan terhadap kebuthan dasar anak seperti makanan, 

pakaian, pendidikan dan kesehatan anak. 

Sedangkan kecenderungan komenf ar responden (masyara kat) adalah 

masih banyak anak yang hekerja dan putus sekolah karena keterbatasan 

biaya. Dan adanya perlakusn diskriminasi terhadap anak luar kawin. Dalam 

kovenan hak anak yang talah diratifikasi melalui Keppres 36 tahun 2000 

sebagai pengakuan pemeridah RI terhadap perlindungan anak belum dapat 

dilaksanakan dengan baik. 

Sedangkan menurut pem erintah, kecenderungannya yang terjadi adalah 

bahwa pemerintah memahami hak anak. Sedangkan kecenderungan 

komentar responden (pernerintah) bahwa rnasih banyak anak yang bekerja 

dan putus sekolah karena keterbatasan biaya. disebabkan kondisi 

perekonomian masyarakat, pendapatan masyaraka! rendah. Sehingga 

rnasih ada anak dijadikan pekerja (produkfif) pada usaha-usaha tertentu di  

daerah baik oleh swasta rnaupun orang tua sendiri. 

Selanjutnya dilihat kesan atau penllalan masyarakat dan pemerintah 

terhadap hukum HAM. 

Yang dirnaksud kesan keberadan hukum HAM bogi masyarakat den 

pemerint ah dalam penel'tian in1 ad~ lah:  sejauhmana masyara kat dan 

pemerintah merasa t erbarlPu d a i ~ m  pamajuan dan penegakan harkat dan 

martabat kemanusiaan dalern kehidupan nyata di daerah ini. 

Pada dasarnya kecenderungan masyarakat yang terjadi adalah 

bahwa masyarakat merasa terbantu, yang selama In1 baru sekedar 

gerakan moral, sekarang sudah rnenjadi peraturan hukum yang bisa 

dipaksakan penegakannya. Sedangkan kecenderungan komentar 

responden (masyarakat) adalah bahwa hukum HAW1 perlu dilengkapi 

dengan hukum adat yang selama ini sudah dihormati masyarakat. 



Menurut pernerintah. kecenderungannya yang terjadi adalah bahwa 

pernerintah rnerasa terbantrl dengan keberadaan hukurn HAM. Sedangkan 

ke cenderungan lain dari komentar pemerinlah bahwa adanya hukum HAM 

disarnping menibantu juga ada aspek gangguan dalam pelaksaan tugas, 

sebab masyarakat selalu bicara HAM dan pernerintah selalu terpojok 

dengan tuduhan pelanggaran HAM dalam melaksanakan gcrakan 

pernbangunan di daerah. Kondisi ini tnemerlukan model sosialisasi agar 

persepsi terhadap hukum HAM sama antara pemerintah dan masyarakat. 

Sumber lnformasl Hukum HAM oleh masyarakat dan pemerintah 

.Menuurt masyarak~t  wawesen hak assi manusia sebemrnya sudah 

ada dalam aturan hukum adat dan agama, tetapi dalam tataran gerakan 

moral, belum menjadi peraturan hukum yang punya senksi dan dapat 

dipa ksakan berlakunya. Selanjutnya masyarakat mengata ken bahwa hukum 

HAM mereka peroleh dari berbagai instansi seperti rnelalui lernbaga 

pemerinatah daerah (Biro Kesbang L'mas), yang nara surnbernya berasal 

dari Lembaga W M ,  Pusat kajian HAM UNP. Djsamping itu juga ada 

lernbaga lain yang memberikan informasi HAM seperti LSM, media cetak 

dan elektronika antara lain rnelalui surat kabar lokal, dialog RRI dan TVRI. 

Sedangkan dari plhnk pemarinteh sumber pengetahuan Hukurn HAM 

mereka peroleh dalam kedinasan rnelalui penataran atau pelatihan, 

disarnping it u juga program pelat ihan yang dilakukan Kanwil Kehakiman dan 

HAM, LembagaHAMIKomnas HAM Pewakilan Propinsi Sumatera Barat, 

dan Pusat Kajian HAM Uni\rt?rsitas Negerl Padang. 

Ternpat mengadu blla terjadi pelanggaran HAM dl daerah Inl 

Menurut m asyarakat bila t erjadi pelanggaran hukurn W M  biasanya imtit usi 

daereh yang digunakan antnra lain: DPRD, lnstltusi adat (LKAAM), Parpol, 

LSM, LBH, dan I<epolisian. Sedangkan Lembaga HAM atau Kornnas HAM 

Pewakilan Propinsi Surnatara Barat karena jauh dari kabupaten, sehingga 

pengaduan diberikan secara tertulis. Untuk flu, model pengaduan yang ada 



di kornisi pengaduan Kornnas HUM pernrakilan Sumat era Barat diperbaiki 

agar lebih farndier dengan niasyarakat dan pemerintah. 

Sedangkan nlenurut pemerirltah bila terjadi pelanggaran hukum HAM 

oleh aparat sendiri diberi ssnksi administratif, sedangkan bagi masyarakat 

yang nielanggar diselesaikan oleh aparat sendiri rtielalui prosedur hukunl. 

Bentuk pelanggaran HAM dl daerah yang paling menonjol 

Jenis pelanggar hukutn HAM yang terjadi di KabupatenlKota antara 

lain: menurut laporan DPRD KabupatenKota dan rnasyarakat antara lain: 

hak hidup, berkeluaga darl melanjutkan keturunan, mengembangan diri, 

kebebasan pribadi, rasa aman, kesejahteraan, turut serta dalam 

pemerintahan, wanita, dan anak. Pelanggaran juga dilakukan oleh para 

birokrat sipil dan militer (pemda) seperti pembinaan yang kurang, 

perampasan hak milik ulayat masyarekat dan perda-perda terdahulu yang 

kurang berpihak pada masyarakat . 

Dalam penjelasan rnasyarakat bentuk pelanggaran W M  terjadi pada 

semua bidang HAM seperti hak untuk hidup (lingkungan), hak berketuarga 

dan melanjutkan keturunan, hak rnengembangkan diri, hak memperoleh 

keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa arnan, hak atas 

kesejahteraan, hak turut swta dalom pemerhtahan, hak wanla, dan hak 

anak. Intensitas pelanggaran berbeda setiap bidangnya. 

Pelaku pelanggaran HAM dl daerah 

Menurwl masyarakat pelanggaran itu lebih banyak dilakukan oleh 

pemegang kekuasaan baik biro kr at sipil rnaupun milit er dan kepolisian atau 

aparat penegak hukum, sedangkan menurut pemerintah pelanggaran itu 

t idek bisa dihindari karena i t  u pemerintah bertugas srldah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Pelanggaran H9M juga terjadi antara indhidu 

dengan individu dan kelorn~ok rnasyarakat dengan kelompok masyarakat 

lain. 



Faktor penyebab terjadlnva pelanggaran HAM dl daerah 

a). Tekanan psikologis, yaitu menurut rnasyarakat, dimana selama ini 

merasa tersumbat inforrnasi bila ingin rnelakukan pengaduan, tidak pemah 

rnendapat kan keadilan. nampaknya pernbelaan terhadap HAM tidak 

rnungkin diperjuangan pernerinlah, maka masyarakat harus menegakan 

secaranya sendiri. Dari p;hak pernerintah mengatakan bahwa telah bosan 

dan jenuh dengan pelaku kejahatan, termasuk tuntutan dan gugatan yang 

disarnpaikan masyarakat. Untuk itu, karni bertindak dalarn rnelaksanakan 

tugas harus lebih tegas laiqi. 

b. Kondisi sosiologis, yaitu menwrt masyarakat dahuku kami punya instltusl 

yang bisa digunakan memecahkan masalakmasalah kemasyarakatan baik 

rnasalah konflik keperdataan maupun masalah pelanggaran lainnya. 

Sekarang pernerintah terlalu memcarnpurl urusan rnasyarakat. Sedangkan 

rnenurut pernerintah. bahwa kewibwrvaan inst itusi pernerintah ingin 

dit egakan. 

c. Kondisi ekonomi, menurut masyarakat bahwa rendahnya pendapatan 

perkapita rnasyarakat cukmp rnenjadi pernicu adanya pelangaran HAM. 

Sedangakn rnenuurt pemerinatah bahwa karni sudah berupaya menegakn 

hukum, tetapi gaji yang lidgk memadai, menyebabkan mudah mengundang 

terjadinya kekerasan di lapangan. 

d. Kondisi budaya, memrrul rnasyar~kat bahwa secara budaya berlaku 

falsafah adat : " raja allm raja dissmbah, raja zalim raja disambah", bila 

melihat ketlmbangan dalam pembangunan, masyarakat akan bertindak 

sesuai dengan aturan yang ada secara adat. Sedangkan menurut 

pemerntah dalam melaksanakan pembangunan selakr menginda hkan 

kondisl budaya masyarakat t ermasuk dalam bertlndak. Blla t erjadl 

kekerasan, itu dilakukan oleh okrnun eparat tertentu. 

Menurut Sahetepy beberapa faMor kausa kejahatan atau 

pelangagran mlai kemamsia antara lain: lemahrrya moralitas, kurangnya 

kontrol sosial, kehiduapn kegemn yang merosost dan runtuh atau 



menurunnya ukuran sosial (Soedjono Dirdjosisworo. 1984). Lebih rinci 

Soedjono nienungkapkan faktor penyebab antara lain: faktor ekonorni, 

keturunan, lingkungan, rumnh tanggs dan leluarga, setla psikologis. 

Aklbat atau kerugian darl  pelanggaran HAM tersebut adalah 

Menurut masyaraka t kerugian yang diderita antara lain terutani a 

bsgi korban adarrya trauma kekerasan, tekanan mental yang 

berkepanjangan. lbarat ada huf ang ysng belum terbayar, ada ketidak 

adilan yang rnenghantwi generasi demi generasi Pern,bantaian, 

penyiksaan, penagkapan sewenang-wenang, pembaungan, pengucilan, 

pembrendelan hingga labeklabel yang menyudutkan merupakan bentuk 

kekerasan yang pernah dialami, begiti banyak anggot a rnasyarakat memilih 

bertahan pasa ideologi yang tidak sehaluan atau bahkan mencoba 

berhadapan secara kritis dengan penguasa, hampir tidak ada tawaran 

penyern buhan. Masyarakat merasa belurn diakui hak-haknya sebagai 

warga masyerakat. mereka juga merasakan keadilan belum terpenuhi. 

Sedangkan dari pandangarl pemerintah kerugian itu terjadi baik dipihak 

masyarakat maupun dari pernerintah seperti perusakan fasilitas m u m .  

adanya rasa dendani, kewibawaan pemerintah menurun. dan penilaian 

dunia infernasional terhadep Indonesia sebagai negara ysng kurang 

biadab, dan investor engan masuk ke Indonesia, nierasa tidak aman. 

Langkah penyelesalan yang dlternpuh 

Menurut masyarakat den pemerintah kecenderungan mereka mengatakan 

melalui jalur hukum dan di luar hukum. Atau penyelesaian politis dan sosial. 

Melalui hukurn yaitu lemhaga peradilan. Harrja saja rnekanisrne dan 

prosedurnya banyak mengalami masalah, banyak orang sudah 

memperjuangkan untuk niemperbaikinya dengan berbagai cara, namun 

hasilnya belum optimal. Perlu ada kornisi kebenaran rekonsiliasi. Setelah 

jelas ganti rugi, dan mengekui kesslahan bari minta maaf, agar kesalahan 

serupa tidak lerulang lagi. Penyelasaian dengan melibatkan lernbaga adst 

dan agania secara proposional. 



Tempat Pengaturan Hukum HAM 

Menurul masyarakat bahwa HAM sudah diatir dalam hukum adat dan 

hukum agama, sebaiknya nilai-nilai kedua sumber itu dijadikan acuan dalam 

pemajuan dan penegakn HAM di daerah dan diperkuat melalui undang- 

undang yang dibuat oleh pemerintah atau diatur dalam peraturan perundang- 

undangan, sehingga jelas sanksinya. Sedangkan mcnurut pemerhtah hukum 

HAM beluni diperlukan di daerah, karena sudah ada aturan yang bisa 

dijadikan pedoman dalam pemajuan den penegakan HAM. Termasuk 

lembaga Komnas M M  P e ~ ~ a k i l a n  Sumat era Barat tugasnya aksn overlevfng 

dengan lembags penegak h&um lain. 

Saranlusul Terhadap Kemungklnan Revlsl dari Hukum Hak Asasl 

h4 an usla Menwut masyarakat perubahan yang perlu dilakukan terhadap 

perundanganundagangan hak asasi menusia adalah 

1) Ditinjau dari materi HAIL! (dari 10 jenis hak asasi manvsia yang diatur 

dalam UU No.39 tahunn 1999) bersifat univbersal dan juga diatur dalam 

hukum adat serta agama, sebaiknya dalam tataran operasional 

pemajuan dan penegakannya mengunakan bahasa adat dan agama. 

Yang perlu ditinjau uiang anlara lam: Hak untuk menentukan suatu 

keluarga (nomor 2), kebebasan memeluk agama bagi yang sudah 

beragama (nomor 5) .  dan hak wanifa (nomor 9). Selanjutnya pemerintah 

perlu meratifikasi instrumen lain yang berlaku secara internasional agar 

masyarakat dapat terlirrdungi dari kekuasaan negara at su pemerinf ah. 

2) Ditinjau dsri segi Lembega Komnas HAM Penrakilan Sumatera Barat, 

sebaiknya ditiap KabuoatenKota punya perwakilan, karena tidak 

t erjangkau oleh propinsi apalslgi pusat. Kemudian tentang wewenang 

yang dimiliki kurang kuat , misalnya rekomemlasi yang dibuat 

(dikeluarkan) kurang dapat dipaksakan berlakunya. Dan jwnlah anggota 

lembaga tersebut diwakiri per KabupatenlKota. 

Menurut pemerintah pesubahan yang perlu dilakukan terhadap 

perundangantmdagangan hak asasi rnanusia adalah: dari pihak legislative 



keberadan Kornnas HAM perwakilan cukup membantu, tetapi dari pihak 

birokrat dan aparat penegak hukm tugas Kornnas HAM Pervvakilan harus 

dipertegas lagi. 

3. Model Soslallsasl Hukurn HAM bag1 Masyarakat 

Berdasarkan hasil penelitian dan pern bahasa n rnenunjukan 

kharat erist ik responden sc bagai berikut: 

Untuk niasyarakat dapat dRlasifikaskan atas: 

a). Kelornpok petani d m  buruh, dengen tingkat pernahaman yang 

kurang adalah pelanggaran hak uduk hidup, hak mengembangan diri, hak 

memperoleh keadilan, hak alas kesejsbteraan, dan hak perempuan serta 

hak anak. 

Sedangkan faktor penyebab ditinjau dari petani kenapa mereka sebagai 

korban pelanggaran HAM, diseb~bken t ingkat penget ahuan rendah, dan 

tidak menguasai inforrnasi.. Dipihak lain mereka juga dapat dikatakan 

sebagai pelaku. kondisi mi disebabkan karena keterpaksaan seperti dalani 

rangka mempertahankan hak (misalnya hak mUik atas tanah dan Isintrya). 

Dengan pertimbangan kharalderistik di  atas. maka dirurnuskan metode atau 

pendekatan yang dugunakan sebagai alt ernat ifnya adalah niet ode latihan 

mendengar, latihan pemecaf~an masalah dan posedur pengaduan/pelaporan 

pelanggaran HAM. Berdawrkan tingkat peniahanian yang terjadi. niaka 

penekanan sosialisasi niateri diberikan sesuai dengan thgkat pernahaman. 

b). Kelompokpemukaagama,dengantingk~tpem~hsmanyangkurang 

adalah hak mengembangkan diri. hak at as kebebasan pribadi. dan hak turut 

serta dalam pemerintahan. 

Sedangkan faktor penyebsb ditinjau darl pemuka agama kenapa niereka 

sebagai korban pelanggsran HAM. disebabkan rnereka tidak punya 

ke kuasaan, sehingga ke bcnaran yang disampaikan selalu berhadapan 

dengan biro krasi sipil dan militer alau kepolisian misalnya membcrasntas 

judi dan maksiat lain dalani rnasyarakat.. Dipihak lain niereka juga dapat 



dikatakan sebagai pelaku, kondisi ini disebabkan karena keterpaksaan 

seperti dalam rangka rnemperlahankan kebenaran (rnisalnya 

pemberant assn judi at au pelscuran m ereka turun kelapangan dalam 

pemberantasan. 

Dengan pertimbangan khar~kteristik di at as, maka dirumuskan metode atau 

pendekatan yang dugunakan sebagai alternatifnya adalah metode 

partisipatif, latihan diskusi, latihan pemecahan masalah, debat, dan posedur 

pengaduanlpelaporan pelmggaran HAM. Berdasarkan tingkat pemahaman 

yang terjadi, maka penekarlan sosiallsasi materi diberikan sesuni dengan 

tingkat pemahaman. 

c). Kelompok pemuka adat. tingkat pemahaman yang kurang adalah 

Hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadllan, hak atas 

kesejahteraan. dan hak turut serla dalarn pemerintahan 

Sedangkan faktor penyebab dlinjau dari pemuka adat kenapa mereka 

sebsgal korban pelanggaran HAM, disebabkan mereka tidak punya 

akses kekuasaan, sehingga kebenaran yang disarnpaikan selah 

berhadapan dengan birokrasi sipil dan militer atau kepolisian misalnya 

mcmpertahankan sistem sosial budaya memberantas judl dan makslat 

dalam masyarakat.. Dipihak lain mereka juga dapat dikatakan sebagai 

pelaku. kondisi ini disebabkan karena keterpaksaan seperti dalam rangka 

mempertahankan simbobsimbol budaya . 
Dengan pertimbangan kharekteristik di atas, maka dirumuskan nietode atau 

pendekatan yang dugunakan s e b ~ g a i  alternatifnya adalah metode latihan 

diskusi, latihan pemecahan masalah, studi kasus, dan posedur 

pengaduanlpelaporan pelanggaran H A A A .  Berdasarkan tingkat pemahamen 

yang terjadi. rnaka penekanan rnateri diberikan sesuai dengan tingkat 

pemahaman. 



d). Kelornpok ormas/LSh4lpernuda, media massa dan Parpol. Pada 

kelompok tersebut. tingkat pernahaman yang kurang adalah Hak 

rnengernbangkan diri, hak mevperoleh keadilan, dan hak turut setla daiam 

pemerintahan 

Sedangkan fakl or penyebab dair~jau dari pemuka adat kenapa rnereka 

sebagai korban pelanggaran HAM, disebabkan mereka yang pemegang 

kekuasaan sewenang-wenang, sehingga kebenaran yang disanipiakan 

selalu berhedapan dengan birokrasi sipil dan rniliter atau kepolisian, 

teramsuk m asyaraka t yEcng mengunakan kekerasan, misalnya 

mernperjuangan hak-hak rnesyarskatlrakyat . Dipihak lain mereka juga 

rnenjadi pelaku karena terpaksa dalani niernbela hak dan kebenaran . 

Dengan pertimbangan kharaueristik di at as, rnaka dirumuskan metode atau 

pendekatan yang dugunakan sebagal al lernat i f r~a adalah m et ode latihan 

pemecahan masalah! cerah pendapat , dan latihan berrnain peran. dan 

posedur pengaduanlpelaporan pelanggaran HAM. Berdasarkan tingkat 

pemahaman yang terjadi, rnaka penekanan sosialisasi mat eri diberikan 

sesuai dengan tingkat pemahaman. 

e). Kelompok pendidik 

Pada kelompak tersebut. tingkat pemeharnan yang kurang adalah hek 

mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kesejahteran, 

dan hak turut serta dalam penerintahan 

Sedangkan faktor penyebab ditinjau dari pemuka adat kenapa mereka 

sebagai korban pelanggaran HAM, disebabkan mereka tidak punya 

akses kekuasaan, sehingga kebenaran yang disampiakan selalu 

berhadapan dengan birokrasi sipil dan militer atau kepolsian misalnya 

mernperjuangan hak-hak masyarakaUrnkyat . Dipihak lain mereka juga 

menjadi pela ku karena n terp~ksa dalam rnembela hak. 

Dengan perlimbangan kharakteristik di atas, rnaka dirumuskan 

met ode atau pendekat an yang dugunakan sebagai altemat ifnya adalah 



rnetode latihan diskusi. latihan pernecahan rnasalah, dan posedur 

pengaduanlpelaporan pelanggaran HAM. Berdasarkan tingkat pemahaman 

yang terjadi, maka peneksnan sosialisasi msteri diberiksn sesual dengan 

t ingkat pemahaman. 

4. M ode1 Soslallsasl Hukum HAFA baa1 Pemerlntah 

Berdasarkan hasil penelitian dan pem bahasan menunjukan 

kharat erist ik responden pemerintah sebagai berikut: 

Untuk pemerintah dapat dlklasiFikasikan atas: 

a). Kelompok birok-rasi sipH 

Pada kelompok tersebut. fingkat pemahaman yang kurang adalah hak 

untuk Mdup, hak berkeluarga dan melarrjutkan keturunan, hak memperoleh 

keadilan, hak at as kesejatd araan, clan ha k turut serta dalam pemerinta han, 

hak wanita, dan hak anak. 

Sedangkan faktor penyebab dilinjau dari birokrasi sipil kenapa mereka 

sebagai pelaku pelanggaran HAM, disebabkan mereka punya kekuasaan, 

sehingga dengan mudah terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dipihak lain 

mereka juga menjadi pelaku karerm terpaksa dalarn rnehksanakan tugas, 

bukan karena tidak mengetohui behwa itu adalah pclanggaran. 

Dengan pertimbangan kharakteristik di atas, maka dirurnuskan 

metode atau pendekatan yang dugmakan sebagai alternatifnya adalah 

metode latihan diskusl, lstihan pemecahan masalah, dialog, curah 

pendapat . dan posedur pengaduen/pelaporsn pelanggaran HAM. 

Berdasarkan tingkat pemahaman yang terjadi. maka penekanan sosialisasi 

materi diberikan sesuai dengan thgkat pemahaman. 

b). Kelompok birokrasi rnilier 

Pada kelompak tersebu. t ingkat pemahaman yang kurang adalah hak 

hidup, hak mengembangken diri. hak memperoleh keadilan, hak atas 



kebebsan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteran, dan hak 

tu rd  serta dalam pemerintahan 

Sedangkan faktor penyebab dit injau dari militer kenapa mereka sebagai 

pelaku pelanggaran HAM, disebabkan mereka terikat dengan sapta 

marga, garis komando, dan ditugaskan oleh negara menjaga stabilitas 

wilayah dan pemerintahan, sehingga setiap ada gang guan atau ancaman 

akan dihadapi. Dipihak lain niereka juga menjadi korba n pelanggaran yang 

dilakukan oleh masyarakat atau sesasama militerlkepolisian, dan dilakukan 

karena terpaksa. 

Dengan pertimbangan khrakteristik di atas, make dirumuskan 

metode atau pendekatan yang dugunakan sebagai alternatifnya adalah 

metode tulorial, latihan pemecahan masalah, latihan dcngar pendapat. den 

posedur pengaduan/pelaporan pelanggaran HAM. Perdasarkan tingkat 

pemahaman yang terjadi, maka penekanan sosialisssi materi diberikan 

sesuai dengan tingkat pemahaman. 

c). Kelompo k kepolisian 

Pada kelompok tersebut. tmgkat pemahaman yang kurang adalah hak 

hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hnk mengembangkan 

diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan ~[r ibadi,  hak atas rasa 

aman, hak atas kesejahteran, dan hak twut serta dalam pemerintahan. 

Sedangkan faktor penyebab dlinjau dari kepolisian kenopa rnereka sebagai 

pelaku pelanggaran HAM, disebabkan mereka melihat rnamrsia atas 

pelaku atau korban, sehingga setiap yang dianggap punya bukti awal 

sebagal pelaku akan diselidiki. Untuk mendapatkan bukti atau agar tidak 

menghnangkan buktl polisl dominanmelakukan kekerasnn karena terpaksa. 

Dipihak lain mereka juga menjadi korban karena perlauranan yang dilakukan 

masyarakat sendiri atau sesama aparat penegak hukum. 

Dengan pertimbangan kharakteristik di at as, maka dirumuskan 

metode atau pendekatan yang dugunakan sebagai a'ternatifnya adalzh 



rnetode totorial, latihan disknsi, latihan pemecahan rnasalah, berrnain 

peran, dan posedur pengaduanfpelaporan pelanggaran HAM. Berdasarkan 

tingkat pemaharnan yang terjadi, maka penekanan sosialisasi materi 

diberikan sesuai dengan tingkat pemahaman. 

d) Kelompok aparat penegak hukum lain 

Pada kelompok ini (kejaksaan, pengadilan) tingkat pemahaman yang 

kurang adalah hak hidup. hak berkeluarga dan nialanjutkan ketwunan. hak 

rnengernbangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan 

pribadi, hak atas rasa aman, hak stas kesejahteran, den hak turut serta 

dalarn pernerintahan 

Sedangkan faktor penyebab ditinjau dari aparat penegak hukum ini kenapa 

mereka sebagai pelaku pelanggaran HAM. disebabkrln mereka punya 

kekuasaan. sering berhadapan dengan tindak kejahatan. dan jenuh dengan 

kejahatan yang terjadi sehingga penyim pangan-peny impangan dengan 

mudah terjadi karena terpaksa. Dipihak lain mereka juga menjadi korban 

seperti terror dari masyarakat yang tidak puas oleh proses keadilan 

Dengan pertinlbangan kharakteristik di at as. maka dirumuskan 

met ode atau pendekst an yang dugunakan sebagai ayternatirnya adalah 

metode latihan diskusi, iatihan peniecahan masalah. dialog. curah 

pendapat, dan posedw pengaduan/pelaporan pelsnggaran HAM. 

Berdasarkan t ingkat pemahaman yang terjadi, maka penekanan sosialisasi 

materi diberikan sesuai dengan tingkat pemehaman. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesirnpuian. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembabasan maka dapat 

disinpulkan antara lain: 

1. Berdasarkan hasil i ~ d a r i s a s i  bstwva hukun hak asasi r n a ~ i a  

yang disusm menu l l  sistem atka taori sidenbau, terdapat 3 

macam je jang  h u h  HAM yaitu yaitu (1) norma dasar meuplli UID 

1945 den Ketetapan MPR No.XVilMPR R111998, (2) norma unum 
yaitu mdang-mdeng den peraturan paiaksanan iaimya, den (3) 

norma individual yaitu ket entuan yang d b m t  daerah urtuk pemajmn 

dan pensgakan b k  asasi rnanuski. 

2. Asas-asas hlkurn yang terdapat dalam peraturan hukun hak asasi 

manusia dapat dklesifikasi sebagai berikut; 

a. Asas hlkum umun konstiilrtif, yaiiu dassar Negara Pancasla 

b. Asas hukurn urnun regulative, yaitu komtilusi (UCID 1945) 

c. Asas hukum khusus konstitdif yeitu: asas kesatuan hrkum, 

asas perkndmgan hkun, asas kesejahteraan, asas 

ketertiban,, asas kecerdasan, esas kernerdekaan, asas 

perdamaian, den asas keadilen. 

d. Asas hukum khusus regulative yaitu: asas 

kebersarnanlkekeluargan, asas asas pelayamn, asas 

pendld ken. 

3. i a ra f  sirl<ronisasi\~rlikal peratuan perundsng-mdangan tentang 

hukurn HAM terdapat beberapa veraturan yang secara htarchk 

tklak skron etau serasi, yaitu : 
a. Keppres No. 50 tahm 1993 dengen beberapa peratuan 

pendukung terfang pendaman Kornnas HAM melahi Sekneg 

serta keanggotaan yang kurang terbuka, kekuatan 

rekomendasi yang dibuat mash lemah, yang bertentangan 



dengan Ketetapan MPR NoXVllmAPR~l998 dan UU No.39 

tahun 1999. 

b. Kepdusan yang dbuet Komms bertertarng dengan aturan UU 

110.39 tahm 1999 tentang jsbatan Sekjen dijabat oleh brkan 

PNS, seharusnya mernrtd undangmdnng b rus  dari PNS, 

dan sulitnya bagi daerah (proplnsi) mandirkan perwaMlan 

Komnas HAM. 

4. Taraf sinkrorisasi horizontal terhadap perduan penmdang-mdamgn 

HAM kecendrmgan serasl karem mem purryehi kedudukan sejajar , kecuaU 

e. 8lstem Perwaldlen dalam lambage Ksrnms HAM dl daerah 

berdasarkan UJ No.39 tahun 1999 bertertangan dengan UJ 

No.22 tahun 1999 tentang ofonoml dasmh (dssertrelkasl) 

b. Perlldungan saksl dan korben belum terJemln dalam W No.8 

tahun 1981 jo PP No. 27 tahun 1983, p ~ d a  ha1 dalam W No. 

39 tahun 1999 menyatakan sebagai syarat pokok dalam 

pemajuen den penegakan WM. 

4. Sikaplperilaku masyerakat terhadap ketertmn h u b  hak asasi manusia 

dilihat dari tingkat pemahaman hukun HAM kecendermgan mereka 

memahaml, tetapl belun secara Uuh sesual yang dekehendakl Llndang- 

Uldang No.39 tahun 1999, maka model sosialisasi ditekankan pada 

materi yang be lm dipahami dan model pemidikan atau metode 

pembelejaren juga dfsesualkan dengan karakter (clrl) kelompok 

masyerakat . 
5. Sikaplperilaku pemeridah t erhadap ket entuan hukum hak asesi manusia 

dilihat dari tingkat pemahaman hukum HAM kscendermgan aparat 

pemerlrtah juga memahaml, tetapl belun secsra utuh sesual yang 

dekehendaki Uldang-Mdang No.39 tahm 1999. maka model sosialisasi 

ditekankan pada materl p n g  belum dipabmi den begitu juga model 

pendldikan atau metode pembelejaran dlsesuelkan dengan karakter 

(cini kelompok pemerirtah. 



6. Dilhat dari tingkal pelanggaran yang tcrjadi di daerah, dari 15 

KabupatenKota, yang paling tinggi tingkat pelanggaramya adalah: 

Kablpeten Paseman, Kablpaten 50 Kota, Kota BLkittlnggi, dan Kota 

Padang, dengan bed& pelanggaran berada di 10 jenis yang tercantum 

datem UU No.39 tahun 1999, yaiu: hak untuk hdup, berkeluarga den 

melarJdken keturunan, mengembangen dlri, rnsmperoieh keadilan, 

kebebesen pribedi, rase amen, kesejshtereen, tudserta dakm 

pemerirtahen, perindungan wanlta, den perfindung~n anek. 

7. Perilelan masyaraket den pem erintah temedap keberadaen hMun HAM 

kecenderungen mengetlaken membentu darlam rnenegaken hek den 

kewajiban dalam kehidwan bermasyara kat bebangsa dan bernegara, 

tetapi pihak pemerinleh Juge memberlken cateterl b e h a  keberadaen 

hukum M M  teiah memberiken kesaderan hek rnesyarekat den Juge 

dapat mengganggu dalarn kelancaran tugas pernerinl ah. 

8. Faktor penyebab petenggaran HAM di daerah antara lain karena faktor : 

psikologis, sosiologis, kondisi ekonomi, den kondki budaya. Sedangkan 

usdan aternatif yang diiawarkan antara lain: pemyelasaian tetap ja lu  

hukum dan di luar pengadilan urtuk mendapat keadilan dan kedamaian 

antara korben den pelaku. 

9. Usdan yang ditawarkan masyarakat dan perneridah terhadap revisi 

hukum HAM adalah memasukan unsu hukurn adet dan egama dalarn 

pemajuan den penegeken hek asasl manusie. 

10. Mode soslallsesi meteri, bentuk psndidfkan den metode penyajian 

disesuaiken dengan tingkat pemahamen dan karateristk responden, yaitu 

t hgkd pendidikan, jenis pekedaan ylsng domimn yang t erjadi pada 

mesing-masing kelompok (mesyarakat den pemerhfeh) 



6. Saran 

1. Peraturan perundangan-mdaqan yang mengatur hak asasi manusia 

termasuk instrunen HAM yang akan diratl'ikesi pernerirtah R i  hcndaldah 

memperhatikan asas-asas hukum, dasar negara Pancasiia dan UW 

1945. 

2. Banyaknya peianggaran HAM di daerah Kab~pstenlKota memerlukan 

dllakllcan sosiallsasl beg1 kelompok-ketlompok masyareket den 

pemerlntah. 

3. Tidak LtLtnya masyarakat dan pemerirtah memahami konsep materi 

HAM menuut W No.39 Tahun 1999 sehhgga menimbukan penepsi 

yang berbeda, a u k  Nu perlu dltingkatkan pengdehuen materl kepada 

kelornpok masyarakat dan pemerirtah. 

4. Hasil peneltian terlang model sosialisasi HAM bagi masyarakal dan 

pemerintah perlu didi coba kemangkusamrya, seMngga diperoleh model 

yang rnapan dalam pemajlran dan penegakaln HAM di daerah. 



VII. RENCANA PENELITIAN TAHAP YEDUA 

A. Tujuan Khusus 

1. Mengetahul kernangkusan model sosiallsasl HAM bag1 masyarakat pada 

daerah yang menjadi sasaran penelitian. 

2. Mengetahui kemangkusan model sosialisasi HAM bagi pemerintah pada 

daerah yang menjadl sasaran penelltian. 

3. Menemukan kekuatan dan kelemahan model soslalisasl (materl, 

pendidikanl metode atau pendekatan yang digunakan), karena 

bervariaslnya model sosiallsasl bag1 masyarakat dan pemerlntah. 

4. Menemukan langkah atau kebljakan yang dipakai dalam menentukan 

prosedur pengaduan pelanggaran HAM bagi masyarakat dan pemerintah. 

5. Menampung aspirasi masyarakat dan pemerintah tentang cara yang 

efekttf atau model ideal soslallsasl HAAA sebagal upaya pemajuan dan 

penegakan hak asasi manusia di daerah penelitian. 

B. Metode Penelllan 

1. Raneangan Penelttian 

Dalarn penelitian ini digunakan rancangan penelRian kualitatif, survey dan 

studi pustaka 

2. Metode Pendekatan 

Penelitian tahap kedua ini rnenggunakan metode pendekatan yuridis 

sosiologis. Penggunaan metode ini dalam rangka melihat keefektifan model 

soslalisasl HAM atau mengamati bekerjanya hukum di lapangan, apa 

kelernahan dan kekuatan model, dan memantau kehendak masyarakat dalam 

memperbaiki hukum HAM, sehinlgga masyarakat dan pemerintah 

memberlkanb masukan terhadap kesempurnaan model soslallsasl. 

3. Spesifikasl Penelllan 

Penelitian ini bersifat deskriktif yaitu mengambarkan secara rinci fenomena 

soslal yang menjadl akar permasalahan, yaitu tentang keefektifan model, 

kelernahan dan kekuatan, mempelajarl saran masyarakat dan pemerintah 



terhadap penyempurnaan model soslalisasl, sehirlgga diperoleh model yang 

mangkus. 

4. Sumber Data 

1. Sumber data Prlmer, yaHu dlambil dari masyarakat dan pemerintah 

yang menjadi sasaran penelltian pada tahun pertama 

2. Sumber Data sekunder, yaitu diambil dari peraturan perundang- 
2 "4 

undangan, dokumen, leteratur da~has l l  pen~litian%rdahulu. 

5. Ketode Pwcgumpulan d a t 2  

~ n t u k  mendapatkan data yang akurat digunakan 3 metode yaitu: wawancara, 

observasi, dan studi kepustakaan. Yang digunakan untuk memahami objek 

penelitian lebih luas (model sosialisasi HAM bagi masyarakat dan 

pemerintah). 

6. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitlan adalah lokasi penelnlan pada tahun pertarna, artlnya tetap 

berada pada lokasi penelitlan terdahulu, ysitu: Kabupaten Pasaman, 

Kabupaten 50 Kota, Kota Bukiitinggi, dan Kota Padang. Ini digunakan untuk 

mengujl kemangkusan model sosiallsasi yang telah dihasilkan dalam 

penelftian tahun pertama dan model tersebut dlsempurnakan pada areal 

penelitian terdahulu. 

7. Langkah-Langkah Operasional Penelitian 

Langkah yang ditetapkan antara lain; 

1 Pengem bangan insrumen Penelitian, yaitu: 

a) Persiapan intern Tim Penaliti yang rnencakup sebagai berikut: 

Diskusi penyusnan draf Instrumen peneltian dengan memperhatikan 

hasll peneitian tahap pertama 

b) Uji Coba, review dan penyempurnaaq instrumen penelitian bagi 

kelompok masyarakat dan pemerintah yang disesualkan dengan 

tingkat pemahaman hukum HAM. 

c) Penggandan instrumen peneMian. 

d) Pelatihan Model sosialisasi HAM bag1 masyarakat dan pemerintah 

pada daerah yang rnenjadi sasaran penelftian tahun pertama 



2. Pencapalan tujuan penelitian yaitu: 

a). Pengumpulan data pelatihan model sosialisasi HAM bagi 

masyarakat dan pemerintah, dan dilanjutkan meminta saran dan 

usul kepada masyarakat dan pemerl~tah tentang penyempurnan 

model sosialisasi yang telah diberikan. 

b). Editing, tabulasi, dan analisi data penaltian 

c). Revlew terhadap data yang telah dlolah 

d) Penyusnan draf laporan penelitian 

3. Seminar, Review dan penggadan laporan penelitian tahap dua, 

dengan melibatkan anggota masyarakat dan pemerintah yang 

menjadl sasaran sosialisasl, untuk memperbaikl model soslallsasl 

yang efektif dalam pemajuan dan penegakan HAM di daerah. 

C. Jadual Pelaksanan Penelitlan 

Penelff ian tahap dua in1 direncanakan dllaksanakan dalam 8 bulan 

sesuai dengan kontrak penelitian, dengan perincian sebagai berikut: 

(1). Tahap pengembangan penelnian 1 bulan 

(2) Tahap pencapaian tujuan 4 bulan 

(3) Tahap seminar, revisi, dan penggadaan laporan 3 bulan 
....................................................... 

Jumlah 8 bulan 
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SlkaplPerllaku Masyarakat dan Pemerlntah Terhadap Ketentuan Hukum 
Hak Asasi Manusla. Dengan Mengunakan Metode ~ u r l d i s  Emplrls. 

Catatan: 

1. Beri tanda silang (x) pada kolom yang tersedia sesmi dengan 

jawaban l buBapa k 

2. Bila jawaban tidak ada pada atternatif jawaban, maka isilah titik yang 

sesuai dengan jawaban lbulsapak dewan mengumkan kertas lain. 

3. Nema : ..................... Unur: .................. Organisasi ...............,... 
-- ., Pekerjan ................ .% Pendid kan  terakhir ........... 

1% 

Kursustpelat han yang perrteh dikuti ................. 
Dabm Instrunen inl yang ingin dillhat adalah kepatuhenkesadaran Mun 

masyeraket den pemerhtah terhadap Mlrkurn Hak Asasi Menusia. Yeng 

dimaksud dengan sikap dalam penelitian iri adalah: 

1) Pemgaruh, peneriman atau penolskan 

2) Penllaiaan 

3) Suka atau tidak suka 

4) Kepositifan atau kenegatffin terhadap suetu objek pskologis ( UU 

I*M) 

Seia njd nya yang itgin dimgka pkan adslah: s ejauhnana masyarakat dan 

pemerirt ah memiliki dalam hal: 

- Tingkat pamahamanterhedap hukun HAM 

- Tingkat pelanggaran yang terjadi disetia~ deerah (termasuk 

Ketrampian masyarakat dan pemerintah dalam bertmdak terhadap 

pelanggaran h u h  M M  (bile t erjRdi pelenggaran mengetahul 

prosedur pengaduan pelanggaran HAM) 

- Faktor penyebab pelanggaran H I M  di daerah dan usutan anernatif 

penyelesaian 

- Usllan yang d harapkan terbdap revisi sktam perundanpurldangan 

HAM 



Pertanwan: 
1. Apakah BapaMbu mengerti dengan hak asasi manusia 

a. Jika ya, jelaskan HAM yang BapaM bu paham i Mu 
b. Jika tidak, jelaskan yang mane konaep HAM yang tidak 

dipahami itu 

2. Bagelmana panilelan dan pemahsmen BepeM bu t efhedep lahirnye 

mdang-mdang HAM (W No.39 tahm 1999) s e h a q a n  hmk utuk 

meningkatkan taraf hidup, tmk utuk hiirp tetteram, aman, hak 

mtuk mendapat lnglcungan Mdlp yang balk) dl daerah id 

a. Sangat setuju 

b. setuju 

c. cukup setuju 

d. kurang set j u  

e. tidak setyu 

f. alasenkomerier leln .......................... 
3. Bagaimam penlblan dan pemaheman BapaM bu t erhadap lahlrnya 

mdang-mdang HAM (U1 No.39 t a m  1999) s e m m g a n  dengan 

hak membertuk keluarga meblul smtu pcrkawinan yang sah dl 

daereh Ini 

a. Sarrgat setuju 

b. sstuju 

c. cukup sstuju 

d. kurang setyu 

e. tidak setyu 

.......................... f. alasankomerdar lain 

4. Bagaimana penilaian dan pemahaman BapeM bu t erhadep lehirya 

mdang-mdang HAM (UJ No.39 tahun 19919) sehaungan dengan 

hak pengembengan diri seperti hak mtuk pemenuhen kebutuhan 

dasar, pengembangan diri, atas rnerfasl iptek, den hak etas 

kommkasi dan irformasi di daere h id? 



a. Sangat setuju 

b. setuju 

c. cukup setuju 

d. kurang setyu 

e. tidak setju 

f. alasenlkomentar lain .......................... 
5. Bagaimane panilabn den pemahaman Bepekfl bu tehadap lahlrnya 

mdang-mdang HAM (UJ No.39 ltahm 1999) setmbmgan dengan 

hak memperoleh keadlen dl daerah hi?, sapsrtl perlindungan Mun, 
ha k tas kadilan dalam proses hukurn dan hukurnan yang adil: 

e. Sengat setuju 

b. setuju 

c. cukup setuJu 

d. kurang setyu 

e. tidak setyu 

f, elasann<omedar lain .......................... 
6. Bagaimana penilabn dan pemahaman Bapakflbu terhadap latirnya 

mdang-mdang HAM (UJ No.39 tahm 1999) s e b m g a n  dengan 

Hek kekebasan pribedl seperti hek mtuk bsbes derl perbudeken, 

kedrhan pribadi, memeluk agama dan keyakimna, ur l rk berserikat, 

menyampaikan pendapat , status kewarganegaraan dan kebebasan 

vrtuk bergerak dl daerah id? 

a. Sangat setdu 

b. setuju 

c. cukup setub 

d. kurarig setJu 

e. tidak setyu 

f. a lasa~omentar  lain .......................... 
7. Bagaimam penilalan den pameheman Bapaknbu terhedep lahirnya 

undang-mdang HAM (UJ No.39 tahum 1999) sehLlbmgan dengan 



hak atas rasa aman di daerah ini 7 seperti udLk mencari suaka dan 

perlindungan d i i  pribadi 

a. Sangat setuju 

b. setuju 

c. cukup setuju 

d. kurang setuu 

e. tldak set Ju 

f. alasanlkomedar lain .......................... 
8. Bagalmam penilelan dan pemahaman Bapakn bu t erhadap lahlrnya 

undang-mdang WM (UJ No.39 tahm 1999) sehubungan dengan 

hak atas kesejahteraan seperti hak milk, hak atas pekerjaan, 

bertempat tlnggal secara lays k, jaminan soslsl, dan perlidungan bagi 

kelompok redan dl daerah Id? 

a. Sangat setuju 

b. setuju 

c. cukup set* 

d. kurang setyu 

e. tidak setyu 

f. alasarukomed ar lain .......................... 
9. Bagaimana penibien dan pemahaman Bapakflbu terhadap latirnya 

undang-mderrg HAM (UJ No.39 t a h  1999) s e w m g a n  dengan 

hak t u U  serta dalam pemerMahan seperti h k  plih dalem pemilu, 

hak lntuk berpendapat dl daerah hi? 
a. Sangat setuju 

b. setuju 

c. cukup setuju 

d. kurarrg setyu 

e. tidak set Ju 

.......................... f. alasanikoment ar lain 



10.Bagairnana penibian dan pernahaman BapaWbu terhadap lahirnya 

mdang-mdang HAM (UJ No.39 tahm 1999) sehtlbmgan dengan 

he k want a sepert i: hak pengembangan pdbadl dan persamaan 

datarn Mun dan perlindungan reprodlksi di deerah ini? 

a. Sangat setuju 

b. setuju 

c. cukup setuju 

d. kurang setyu 

e. tMak setdu 

I. alasanlkomertar lain .......................... 
11 .Bagaimarm penilaian dan pemahaman BapaMbu terhedap lahirya 

undang-mdang HAM (UJ No.39 t a b -  1999) s e w m g a n  dengan 

hek anak sepertl hek hidrp amk, stdw warganegara, hak amk 

yang redan, peng enbangan pribadi dan perlindungan hukum, den 

jaminan sosial anak di daerah mi? 

a. Sangat setdu 

b. setuju 

c. cukup setuju 

d. kurang setllju 

e. tidak setyu 

.......................... f. alasan/kornedar lain 

12.Bagalmane kesan BapeMbu terhadap kebersdaan Hkun M M  dl 

daerah Id 

a. Sangat mernbantu 

b. membantu 

c. cukup membartu 

d. kurang rnembantu 

e. tMak membantu 

.......................... f. alasan/komerter leln 

12. Dari rnana BapaMbu rnengetahui hdcum HAM sudah ada 



a. Lembaga Pemeridah yaitu ............... 
b. Lembaga HAMKomnas HAM m a m  ............. 
c. Lernbaga lain sebutkan ........................ 

13. Kernam BapaMbu mengadu bla terjadi pelanggaran M M  di daerah 

iri 

a. Lembaga Pemerhtah yaitu Desa atau LKAAM, Kepolisian, 

kejaks aanlpengadlan jehskan ............... 
............. b. Lembaga HAMKomnas HAM rnam 

c. Lorn baga leh sep brtl LBH dsb sebulkan ........................ 
14. Bed& pelanggaran M M  di daerah BapakRbu y a w  palhg menorJol 

---------------- 
15. Pehku pelanggaran WM dl daemh BapaM bu 

a. Pernerirrtah sebdkan blrokat sip11 atau rn literntepolsbn ............... 
b. Masyarakat sendi ihnd~du sebutkan .......... 
c. Lembaga lain sebutkan ........................ 
d. Yang serhg melakukan pelsnggaran yaltu ........... 

16. FaMort penyebab te rjadhya pelanggaran HAM di daerah BapaM bu 

a. Tekanan psikolog'rs jeleskan yaitu ............... 
b . Kondisi sosiologis jelaskan ............. 
c. Kondisi ekonomi jelaskan ........................ 
d. Kondisi budaya jelaskan ................. 

17. Akbat atau keruglan darl pelanggaran HAM tersebut adalah 

a. Bag1 hdMdu yatlu ............... 
b. Bagi Masyarakat yaau ............. 
c. Bagi negara atau pemerlntah atau kmbaga laln sebdkan 

.................. 
18. Langkah penyelesaian yang diempuh sebutken 

............... a. Penyelesaian di luar pengadilan jelaskan 

............. b. Pengadlan 

........................ c. Lembaga lam sebdkan 



d. Langkah darnai atau kekerasan ............................ 

e. Usul altermiif penyelesaian atau pencegahan Inin yang rnungkh 

dilekukan sebdkan .................. 
19. Penilaian BapaM bu selanjutnya, apakah perlu HAM diatur dalam 

Lhdangmdang, apakah c l k l p  diatur datam MUTI adat atau agarna 

Jebskan -------- - ------- 
20. Saran/usul Bapaknbu, mana yang pedu direvisi dari produk 

perundangamtndagangan hak asasi manusia yang berlaku. 

Jelesken den komerier Ibu/Bapek ----------------- 
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P E M E R I N T A H  K A B U P A T E N  P A S A M A N  

S E K R E T A R H A T  D A E R A H  
Jalan Sudirrnan Nornor 40 l'elp. 21'1030, F a  (0753) - 2028 1 

L U B U K  S I K A P I N G  2 6 3 1 3  I 

I 

REKOMENDASI 
No. 130 I 65 1 "em - 2002 

TENTANG 
Izin Melaksanakan Penelitian / Survey 

Kami Bupati Pasaman, setelah mempelajari Surat Kepda Badrn Kesatuan Bangsa dan Linmas 
Prop. Sunlafera Barat No. B . 0 7 0 1 1 3 3 K B - B ~ 0 0 2  tanggal 14. Ftlrmari 2002 Perilral Idn 
MelakcranaLan Penelitian, dcngan ini membeIikim rekommdasi keoada : 

N a m a  : DK ~ h d ,  M-SI 
Peke jaan : Dosen Ilmu Hukurn FIS UNP 
Judul Penelitian : Model Sosialisasi Undang-Undang Hak Asasi Manusia ( UU No. 39 

tahun 1333) Dalam Rangka Pcmbtrda).;urn Masyarakat Surnatcra Barat 
Lakasi Pcnelitian : Kabupaten Pasaman 
Lama Penelitian : 1 Maret 2002 sld 6 Februari 2004 

Dcngm ketmtuan sebagai berikut : 
1. Tidak boleh mmyimpang topik dan tujm pel i t ian  
2. Dalam rneiakukim penelitivl yang bmrane;krrtan hdaklah menlmjukkan eurat - mxrat ' 

ketcrimgan yang M u n g a n  dcngan itu, scrta melaporkan diri scbchun dart 9tsudah 
penelitian kepada p e r i n t a h  netempat. 

3. bfengirinlkan hasil laporan pcnelitiannya kepada BupaYi Pasanm C/q. Bagian Pcn~erintahan. 
4. Mematuhi m u a  peratwan yang bcrlaku dan rnmghormari adat istiadat seita kebia~aan 

masyarakat sctcmpat. 
5. Bila terjadi pcnyimwngm I pchggarm terhadap kctcntuan tcrscbut diatas, maka mat 

nkomendosi ini akan dicabut kernbali 

Demikian Rekamtndaai Ibn Pmelitian I Survey ini &&dim kepada yang b m a q k u h  lmtuk 
dapatdipagmakan olch yang bcrkcpcntingan dimana p d u  

Lubuk Sikaping, 2 Fcbrtlari 2002 
An. SEKRETAFUS DAERAH 

Tmnh~~xrmn : nirumpnrhn kqtruia Yth. 
1. Bpk Ehph I Wk Bupati Passnsn ( s e w  Lapom) 
2. Bpk. Keyale Ktjaksm Ntgzri Lubuk Sibping rii Lubuk Sikaping 
3. Bpk Kapolres Pasaman di Lubuk S i i n g  
4. Bpk Ketm Pcngadhm Negcri Lubuk Sikapinndi Lubuk Sikaping 
5. Rpk. Knknn W n  Pertnn~han Nacinnnldi T.~lhtdc Sibping 
6. Sdr. Kcpala Lembsgs Permasymkahn di Lubuk Sihping 
7. Sdr. Ketua L W h . 1  Kab.Paseman di Lubuk Silsping 
8. Sdr. Camat Se-Kab.Pasarnan 
9. y a n ~  bersannkutan 
10. h s i p  
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1. Bpk Kapolres 50 Kota 
2. K e t u  Pengadilan Negeri Tanjucg Pati 
7. Kepala Kejaksaan Megeri 

4. Kepaln L.IA&M , .  . , .  . 

Cterqa~ I hot mal. 

. - 
: larira .- Drs. Alo,UL M. Si 
Torn~*al I Tgl Lahir Koto Barapak, 4 Juli 1962 
Pr!ttcri 3.1n : Dosen Ilmu Hukum FIS TPNP. 
Alariisl : Konrplek Singgalang B 5/ Padang 
Flornor I:nrlu I~jCnllltIS . 5011.1010.06A7.1999 - - - - r ,  - ... 
Maksucl I Judl~i Penelilian . ~ ~ D E L  SOS~WSASI m f i ! G -  UE;DANC A a . Z I  

a IUUIUSIA &W NO. 39 Tahun 1 999 D A U M  PAKC 
K;I PEi E'DAYPAN NfiSYARAUT S .;BAR " 

Lokasil ;cmp:!l Pcllt.lilian , 1Cabupaten Lima hrluh Kata 
Wakll~ "errelilian : 13 Mei e/d' 13 Juni 2002 
Angqolrl .-.. 

:;t-lu~la~ngan r;eriyan Iial IF I~P~U~ dialas, clillarapltall banluan Satldara unluk 
n~crnbnrrlr.~ seporl~nyrr dcrrii kclancnron pclnk~nnrrrrr~ kc.gialnflenelilien Iersebul, 
sepor~l:.:rrg yany bcrsnnykular~ dapal rncnlelrliara k t ra~ l lan~n dan k~lcr l iban scfla 
liclak !I-rlr?nla,yan dongan peralirran Partmdang-[Jndangan yany berlaku! setla 
r~~crr~bi:;iIiil~ukafi I~asit hcyidlan Iersrlbul kcpacl~ O*111:.iti L.lnia Puluh Koln Cq I<nkan 
i<rst*alic_r j, Tra,r.!ib ~ ~ l : i ~ t l y a k  1 (sale) Exanu!la 

b l '  . PIII'AT1 - l,l '~ 1'1 K(JTL 
I<EPALA I(ANTOR ,Y,l;!)OAEIO DAN TRJIMTlB .--. 

Te~i i l l t rsnr~ dis3nipaikon krpede Ylh. . . 
1. O:~pa!c Gub;!rnur Su: 1l;ll~r.j F?~ral  di Paclaricl 

anpal< 'dljpaii Lima I'll ~luli Kcbla di F'~yaltumbul> ( selsagai I J ~ I C ?  ! 
3 E;;l[lCara 'r'any Oel s i l r~~~hul i i r l  3 
~ 1 .  Pertinogal . . 
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BUKIlTIN001 a PEMERINTAH KOTA BUKI?TINGGI 

KANTOR PELAYANAN TERPADU 
Jalan Perwira Nomor 33 Bukittingqi Telepon ( 0752 ) 626633 -e 

IZIN MEUKSANAKAN P E N E L W N  / SURVEY 
Nomor: 1;IKFT -StP/lIIl2IX)2 

Kami Walikota Bukittinggi bedasarkan S u a t  Rekomendasi Badan Kesbang & Linmas 
Sumbar tanggal 14 Februari 2002 tentang Izin Melaksanakan Penelitian / Survei, dengan ini 
rnemberikan kesempatan melakukan penelitian kepada: 

Nama : DrJ.AKMAL,M.Si 
Tempat / Tanggal lahir : Koto Rarapak / 04 Juii 1%2 
Pekerjaan : Dosen Ilmu liukurn FTS UNP 
Alamat Tempat Tinggal : Kompleks Shggalang D 5 No. 3 Padang 
Domisili Selama Penelitian : Biaro 
Nomor Kartu Identitas : 5011.10~0.W47.1999 
Maksud Penelitian : Penyusunan Mated Kuliah 
Judul Penelitian : MODEL SOSIAUSASI UNDANG - UNDANG HAK 

AsMI MAMUSIA ( "JU NO. 39 TAHUN 1999 ) DALAM 
RANGKA PEMRERDAYAAN MASYARAKAT 
SUMATERA BARAT 

Lokasi / Ternpat Penelitian : 1. BADAN PERTAh'AHAN NASIONAL KOTA BKT 
2 POLXESTABUKIlTINGGI 
3. P E N G A D U N  NEGERI B U I G G I  
4. EJARI B U K T l T C S I  
5. 0,AGIAhi HUKUhf SFTDAKO BUKITIINCGI 

Waktu Penelitian : 15 Januari 2002 s/d 06 Februari 2004 

Anggota PenelitIan : AFRNE KHAIDlR, SH, M.U, Mapa 

Dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Tidak h l e h  menyimpang dari kerangka tujuan penditian. 
2 Memberitahulun kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan 

menunjukkan surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri 
sebelum meninggalkan daerah penel i tiamya kepada Kantor Pelayanan Terpadu. 

3. Mematuhi semua peraluran yang berlnku dan menghormati adat istiadat serta 
kebijaksanaan masyarakat setempat 

4. Mengirimkan laporan hasil peneliban sebanyak 1 ( satu ) elwmplar kepada Walikota 
Bukittinggi Cq. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kota Bukittinggi. 

5. Bila tejadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka 
Surat Izin Melaksanakan Penelitian,! Survey / ini a i m  dicabut 

Demlkianlah Surat Izin Melaksanakan Penelitian / Survey ini diberikan kepada yang 
benangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentinaan dimana perlu. 

OTA BUKllTINCCI 

Ternbusan Yth. : 
1. Kepala Kantor Kesbang Dan Linmas Kota Bukittinggi 
2 Kepala Badan Pertanahan Nasional 
3. Kepala Polresta Bukittinggi 
4. Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi 
5. Ketua Kejari Kota Bukittinggi 
6. Kepala Bagian Hukum SeMako BukittInggi 



: - K8asmta.n ss K o b  P u b g  
:- Pol r - s t a  Padang Pengadilan; Ne eri  Padang, 

K ~ J P .  :s- Yege-:l Padang , ~lnas%ortanahan - 
Kotc Padana. Lerrbaga Pemasyarakatan Padang I 

Yth.Bapak Kepala Ke jdcsaan Ncgeri pad on^ 
6 Y th.Sdr.Kepa;lz Ilinas Pert-mahnn P.d;.n,: 0 Y th.3dr.Kepala Lem'oaga Pemsr,yaraL.atan P a l a g  
8. Y tB.Sdr.Yang bersangkutan 
9. A r s i p.- 


