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PRAKATA 

Daiam rangka sosialisasi hukum hnk asasai manusia (UU No.3911999) 

telah dapat dilahirkan buku petunjuk " Langkah-Langkah Pelaksanaan 

Sosialisasi Hukum HAM bagi Masyarakat dan Pemerintah", yang dapat 

digunakan sebagai acuan dalam pelaksaaan sosialisasi. Buku pertunjuk ini 

rnerupakan hasil analisis Focus Gruop Discussion (FGD), yang dilakukan 

dengan kelompok masyarakat dan pemerintah di Sumatera Barat 

Buku petunjuk ini dapat dipakai unluk sosilaisasi HAM bagi daerah lain 

di Indonesia. Di samping itu, dalam buku ini juga dilampirkan contoh langkah- 

langkah pelaksanaan sosialisasi HAM bagi kelompok masyarakat dan 

pemerintah di daerah Sumatera Barat. 

Demikian, buku petunjuk langkah-langkah pelaksanaan sosialisasi 

HAM untuk dapat digunakan, dan diharapkan selalu ada masukan demi 

kesempurnan buku petunujuk ini. 

Padang, Nopember 2003 

Ketua Peneliti Utama 

Drs. Akmal, M.S~ 



Pedoman Penyelengaraan Model Materi dan Metode Sosialisasi Hukum 

HAM Bagi Masyarakat dan Pemerintah, Serta Prosedur Pengaduan 

Pelanggaran HAM diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan 

ujicoba FGD. Untuk itu perlu disusun petunjuk pelaksanaan kegiatan 

sebagai buku acuan penyelengaraan sosialisasi hukurn Hak Asasi 

Manusia yang dilaksanakan pada kelompok sasaran masyarakat dan 

pemerintah. Langkah-langkah pedoman pelaksanaan materi dan metode 

sosialisasi berisikan: pedahuluan, tujuan, materi, metode, langkah kerja, 

sarana, dan waktu. 

6. Fungsi 

Fungsi buku petunjuk langkah-langkah pelaksanaan sosialisasi hukum 

HAM adalah sebagai acuan bagi yang melakukan sosialisasi hukum HAM 

kepada kelompok sasaran masyarakat dan pemerintah. 

Berdasarkan data ujicoba efektifitas model materi dan metode sosialiasi 

HAM bagi masyarakat dan pemerintah, serta prosedur pengaduan 

pelanggaran HAM terlihat fungsinya adalah sebagai berikut: 

1) untuk materi sosialisasi hukum HAM 

Materi dapat lebih mudah dipahami, dengan merarnu atau 

mensenergikan aritara hukum HAM yang diatur dalam UU No.3911999 

dengan nilai-nilai hukum adat dan agama. Nilai-nilai materi hukum 

HAM dipahami sebagai hak, sekaligus sebagai kewajiban yang harus 

perjuangan. 

2) untuk metode sosialisasi hukum HAV 

suasana lebih hidup 3an disenangi oleh peserta, dan peserta antusias 

dan bersemangat mengikuti sosialisasi tentang materi hukum HAM 

3) untuk prosedur pengaduan pelanggaran HAM. peserta dapat mengerti 

prosedur pengaduan pelanggaran HAM. peserta memiliki keinginan 

memperjuangkan setiap bentuk pelanggaran hak asasi manusia baik 



yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat maupun negara 

atau pemerintah. 

C. Tujuan 

Tujuan melahirkan model sosialisasi hukum hak asasi manusia adalah 

untuk membantu, memberikan arahan serta wawasan kepada yang 

melakukan sosialisasi hukum HAM, yaitu sosialisasi bagi : 

1. Masyarakat dan pemerintah mudah memahami dan mengerti materi 

hukum HAhl 

2. Masyarakst dan pemerintah dapat mengunakan metode atau 

pendekatan yang relevan dalam menguasai materi hukum HAM 

3. Masyarakat dan pemerintah dapat mengunakan dengan mudah 

tentang prosedur pengaduan pelanggaran HAM . 

D. Ruang Lingkup 

Langkah-langkah petunjuk pelaksanaan sosialisasi hukum HAM meliputi: 

1. Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang, fungsi, dan ruang 

Lingkup 

2. Model materi hak asasi manusia yang meliputi: pengertian hak asasi 

Manusia menurut UU No.3911999, jenis-Jenis hak asasi manusia 

menurut UU No.3911999, dan pandangan konsep hak asasi manusia 

dalam hukum agama dan adat dalam rangka meniperkuat UU No. 

3911 999 

3. Model metode hak asasi manusia yang melipti: pengertein metode 

sosialisasi HAM, jenis-Jenis Metode Sosialisasi HAM, dan prosedur 

pengaduan pelanggaran HAM. 

4. Langkah-langkah sosialisasi hak asasi manusia yang meliputi: tujuan 

sosialisasi, ruang lingkup, pelaksanaan, pendekatan dan metode yang 

digunakan serta penilaian 



BAB II 

MODEL MATERI HAK ASASl MANUSIA 

A. Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut UU No.3911999 

Menurut UU No. 39 tahun 1999 hak asasi manusia adalah seperangkat 

hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, 

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 

martabat manusia. 

6. JenisJenis Hak Asasi Manusia Menurut UU No.3911999 

Lebih rinci dalam undang-undang tersebut dijelaskan bshwa terdapat 10 

jenis hak asasi manusia yaitu: 

1. Hak untuk hidup, yang meliputi: (a) hak untuk hidup dan meningkatkan 

taraf kehidupan, (b) hak untuk hidup tentram, aman dan darnai 

dan (c) lingkungan hidup yang layak. 

2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu: hak untuk 

membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah. 

3: Hak mengembangkan diri, yaitu:((hak untuk pemenuhan kebutuhan 

dasar, (b) hak pengembangan pribadi, (c) hak atas manfaat Ipteks, dan 

(d) hak atas komunikasi dan informasi. 

4. Hak atas kebebasan pribadi yaitu: (a) hak perlindungan hukum, (b) hak 

atas keadilan dalam dalam proses hukum, (c) hak atas hukuman yang 

adil. 

5. Hak atas kebebasan pribadi yaitu : (a) hak untuk bebas dari perbudakan, 

(b) hak atas keutuhan pribadi, (c) kebebasan memeluk agama dan 

keyakinan politik, id) kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, (e) 

kebebasan untuk menyampaikan pendapat, (f) status kewarganegaraan, 

dan (g) kebebasan untuk bergerak. 

6. Hak atas rasa arnan yaitu: (a) hak untuk mencari suaka, (b) 

perlindunngan diri pribadi. 



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

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

perlindungan bagi kelompok rentan. 

8. Hak turut serta dalam pernerintahan yaitu : (a) hak pilih dalam pemilu, (b) 

hak untuk berpendapat. 

9. Hak wanita yaitu : (a) hak pengembangan pribadi dan persarnaan dalam 

hukum, (b) hak perlindungan reproduksi. 

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

anak yang rentan, (d) hak pengembangan pribadi dan perlindungan 

hukurn, dan, (e) hak jaminan sosial anak. 

C. .HAM Dalam Hukum Agarna dan Hukum Adat Dalam Rangka 

Menlperkuat UU No. 3911999 

Konsep-konsep ajaran agama dan hukum adat yang terungkap dalam 

penelitian dan bersifat universal itu dapat dijadikan penjelasan untuk 

memperkuat pemahaman hukum HAM 



BAB Ilr 

MODEL METODE HAK ASASl MANUSIA 

A. Pengertain Metode Sosialisasi HAM 

Yang dimaksud dengan metode dalam temuan penelitian ini adalah cara 

atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memudahkan 

memahami tiukum HAM, kemudian mengaplikasikannya kepada 

kelompok sasaran sosialisasi di masyarakat dan pemerintah. 

B. Jenis-Jenis Metode Sosialisasi HAM 

Jenis-jenis metode yang dapat digunakan, kemudian disesuaikan dengan 

kondisi ke:ompok sasaran sosialisasai HAM. Metode itu meliputi sebaga 

beri kut: 

1. Metode ceramahlpresentasi 

2. Metode tanya jawab 

3. Metode diskusi kelompoklpleno/dialog 

4. Metode curah pendapat 

5. Metode brainstorming 

6. Metode simulasi/Permainan 

7. Metode studi kasuslmembaca kritis 

8. Metode prakteklperagaan 

Metode tersebut dapat digunakan secara bervariasi seseuai dengan 

kondisii sasaran sosialisasi hak asasi manusia. 

C. Prosedur Pengaduan Pelanggaran HAM 

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau 

kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak 

sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, 

mengahalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia 

seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, 

dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh 

penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum 

yang berlaku {Pasal 1 UU No. 39 tahun 1999). 



Pelanggraran HAM dapat dibedakan rnenjadi dua kateyori, yaitu 

pelanggaran yang disengaja dilakukan (violation by commission) dan 

mernbiarkan terjadinya pelanggaran (violation by omcornrnission). Dilihat 

dari sei pelakunya, pelanggaran HAM dibedaka menjadi pelanggaran HAM 

yang bersifat vertikal dan pelanggarn HAM yang bersifat horizontal. 

Skema prosedur pengaduan dapat dilihat pada lampiran tulisan ini. 



BAB IV 

LANGKAH-LANGKAH SOSlALlSASl HAK ASASl MANUSIA 

A. Tujuan Sosialisasi 

Meningkatkan pengetahuian, ketrampilan, dan sikaplperilaku dalam 

memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum hak asasi manusia 

sesuai dengan amanat UU No. 39 Tahun 1999, sehingya undang-undang 

tersebut dapat tersosialisasi kepada kelompok masyarakat dan 

pernerintah. 

B. Ruang Lingkup 

Berdasarkan tujuan, maka ruang lingkup sosialisasi hukum hak asasi 

manusia adalah : 

1. Hak untuk hidup, yang rneliputi: (a) hak untuk hidup dan meningkatkan 

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

dan (c) lingkungan hidup yang layak. 

2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu: hak untuk 

membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah. 

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

dasar, (b) hak pengembangan pribadi, (c) hak atas manfaat Ipteks, dan 

(d) hak atas komunikasi dan informasi. 

4. Hak atas kebebasan pribadi yaitu: (a)hak perlindungan hukum, (b) hak 

atas keadilan dalam dalam proses hukum, (c) hak atas hukuman yang 

adil. 

5. Hak atas kebebasan pribadi yaitu : (a) hak untuk bebas dari perbudakan, 

(b) hak atas keutuhan pribadi, (c) kebebasan memeluk agama dan 

keyakinan politik, (d) kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, (e) 

kebebasan untuk menyampaikan pendapat, (f) status kewarganegaraan, 

dan (g) kebebasan untuk bergerak. 

6. Hak atas rasa aman yaitu: (a) hak untuk mencari suaka, (b) 

perlindunngan diri pribadi. 



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

hak untuk bertempat tlnggal secara layak, (d) jaminan sosial, (e) 

perlindungan bagi kelompok rentan. 

8. Hak turut serta dalam pemerintahan yaitu : (a) hak pilih dalam pemilu, (b) 

hak untuk berpendapat. 

9. Hak wanita yaitu : (a) hak pengembangan pribadi dan persamaan dalam 

hukum ,(b) hak perlindungan reproduksi. 

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

anak yang rentan, (d) hak pengembangan pribadi dan perlindungan 

hukum, dan, (e) hak jaminan sosial anak. 

C. Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan memperhatikan hat-ha1 sebagai berikut: 

1. Tingkat pemahaman perkembangan hukum HAM oleh kelompok 

sasaran (masyarakat dan pemerintah) 

2. Kondisi lingkungan pembelajaran kelompok sasaran sosialisasi 

3. proyeksi harapan kelompok sasaran 

4. Jenis bahanlmateri HAM yang dikaji disesuaikan dengan media 

yang digunakan. 

5. Target yang ingin dicapai dari hasil sosialisasi. 

D. Pendekatan dan Metode yang Digunakan 

1. Pendekatan 

Pengembangan bahan rnateri HAL1 me~igunakan pendekatan: 

a. Nilai-nilai HAM dari: DUHAM, Piagam PBB, Pancasila, 

UUD 1945, Konvensi internasional yang belum dan yang 

telah diratifikasi, UU 140.39 Tahun 1999, Hukum agama, 

Hukum adat, dan hukum positif dari peraturan pelaksanaan 

lainnya. 

b. Komprehensif integrallholistik dan multi dimensional 

c. Partisipatif peserta, dan pembelajaran orang dewasa 



Metode 

Adapun piliirlan metode yang dapat digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Metode ceramahtpresentasi, tanya jawab, diskusi, 

kelompok/pleno/dialog, curah pendapat, brainstorming, 

simulasi/Permainan, studi kasus/membaca kritis, dan 

prakteklperagaan. Penjelasan metode tersebut adalah: 

a. Ceramah adalah suatu stategi sosialisasi materi hukum HAM 

melalui penerapan lisan oleh fasilitator kepada kelompok 

sasaran 

b. Tanya jawab adalah suatau cara sosialisasi dengan meminta 

peserta bertanya tentang materi sosialisasi HAM 

c. Diskusi kelompok/plenoldialog adalah adalah suatau rara 

sosialisasi dengan mengutamakan kemampuan peserta 

untuk mengemukakan parldangannya tentang kasus, 

kejadian, keadaan pemajuan dan penegakan hak asasi 

manusia di lingkungannya. 

d. Curah pendapat adalah peserta dilibatkan untuk mencari dan 

merumuskan kasus pelanggaran HAM dan solusi 

penyelesaiannya. 

e. Brainstorming adalah proses pengumpulan gagasan 

bersama-sama dan menjadi suatu inventarisasi terhadap 

gagasan yang dikemukakan terhadap ?O jenis materi HAM. 

f. SimulasitPermainan adalah dilakukan untuk membangun 

suasana selalu segar dalam pelatihan, mengatasi kejenuhan 

untuk menumbuhkan kesadaran baru terhadap kenyataan 

sedefnana di lapangan (10 jenis HAM), atau dimana peserta 

dilibatkan dalam kegiatan buatan yang mirip dengan 

keadaan sebenamya 

g. Studi kasustmembaca kritis adalah adalah dilakukan dengan 

meninjau kasus-kasus yang dihadapai peserta di lapangan 

untuk membahas cara memecahkan persoalan yang sering 

dihadapai peserta latihan di lapangan alau membaca kasus 

dalam kliping koran dan dianalisis. 



h. Prakteklperagaan adalah merupakan proses mempraktekkan 

pemajuan dan penegakan HAM di lapangan, sebagai salah 

satu indikator kemampuan peserta dalam menyerap materi 

yang diberikan. Praktek ini dilaksanakan untuk 10 jenis 

materi HAM. 

E. Penilaian 

1. Pola Penilaian: 

Pola penifaiaan yang dikembangkan dengan prinsip: 

a. Evaluasi dengan berbagai variasi instrumen untuk mengukur 

potensi peserta tentang tingkat pemahaman pada materi HAM 

b. Dilaksanakn dalam berbagai kesempatan 

c. Sebelurn, selama dan sesudah sosliasasi di tes (secara lisan 

atau tulisan) 

d. Berkesinambungan, artinya direncanakan dan terprogram, 

sehingga dapat diamati perkembangannya. 

2. Cara Penentuan Hasil Penilaian 

Penentuan hasil penilaian adalah: 

a. Mengunakan angka dengan skala 1-1 0 

b. Mengunakan skala liker 

c. Membuat perbandingan !teberhasilan 

3. Pertimbanban lain dalam Penilaian 

a. Kondisi kelompok sasaran sosialisasi hukum HAM 

b. Tindkat pendidi kan peserta 

c. Kondisi fasilitator 



11. Contoh Pelaksanaan Sosialisasi Hukum Hak Asasi Manusia Bagi 

Masyarakat dan Pemerintah di Daerah Sumatera Barat 

Berikut ini disajikan contoh langkah pelaksanaan sosialisasi hukum HAM 

bagi masyarakat dan pemerintah yang telah dilaksanakan di daetah 

Sumatera Barat.. 

Masyarakat 

Kelompok Petani/Bumh/Nelayan 

1. Pendahuluan 

Materi sosialisasi HAM dibztasi kepada hukum HAM yang diatur didalam 

UU No.39 Tahun 1999. 

2. Tujuan 

Mengali dan memahami materi hukum HAM, dan harapan peserta terhadap 

materi sosialisasi HAFA. 

3. Materi 

Pokok-pokok materi yang diberikan 10 jenis HAM menurut UU No.39 Tahun 

1999 (peserta memperkaya sesuai dengan keperluan). Hak tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Hak untuk hidup materinya adalah: (1) hak lingkungan hidup yacg sehat, 

(2) hak hidup tentram dan damai, (3) hak untuk meningkatkn taraf 

kehidupan, dan (4) adanya kemampuan memberikan perlindungan oleh 

pemerintah terhadap rakyatnya. Selanjutnya menurut para 

petanilburuhlnelayan: adanya perlindungan hukum lokal (perda tentang 

peningkatan taraf kehidupan, hidup aman dan damai, lingkungan hidup 

yang baik). Kemudian dilengkapi dengan hukum adat dan agama. " adat 

basandi syara, syara basandi kitabullah. Artinya Alqur'an dan aturan adat 

menjadi pedoman dalam memelihara hak untuk hidup baik sesama manusia 

maupun dengan lingkungan alam lain. 

Hak berkeluarga dan melanjutkan keti~runan materinya yaitu: (1) hak untuk 

membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah, (2) adanya 

perlindungan peraturan yang tidak bertentang dengan ajaran agama. 

Selanjutnya ditambah dengan penjelasan larangan dan p-aksaan menikah 
I t* .,. 



sebagai pelanygaran, juga dilengkapi dengan apa yang telah diatur dalam 

hukum adat dan agama seperti masalah larangan dan paksaan untuk 

menikah. 

Hak mengembangkan diri, materinya yaitu: (1) hak untuk pemenuhan 

kebutuhan dasar, (2) hak pengembangan pribadi, (3) hak atas manfaat 

Ipteks, dan (4) hak atas komunikasi dan informasi. Petanilburuhlnelayan 

menambah materi tentang pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan 

masyarakat miskin dari ancaman., dan pemulihan hak-hak atas pendidikan, 

serta perlindungan hak budaya. 

Hak memperoleh keadilan materinya yaitu: (1) hak perlindungan hukum, (2) 

hak atas keadilan dalam dalam proses hukf~m, (3) hak atas hukuman yang 

adil. Petani meminta materi hak kebebasan dan proses hukum yang adil 

terhadap kelompok petanilb~~ruhlnelayan yang diatur dalam perda, dan 

adanya lembaga advokasi untuk perlindungan hak petani baik dari ancaman 

pemerintah dan investor. 

Hak kebebasan pribadi materinya yaitu : (1) hak untuk bebas dari 

perbudakan, (2) hak atas keutuhan pribadi, (3) kebebasan memeluk agama 

dan keyakinan politik, (4) kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, (5) 

kebebasan untuk menyampaikan pendapat, (6) status kewarganegaraan, 

dan (7) kebebasan untuk bergerak. Petanilburuhlnelayan menambah 

dengan materi kebebasan gerakan petani menyampaikan aspirasi ke 

pemerintah, bebas dari pemerasan, sehingga ada hubungan petani 

pengarap, pengumpul, dan pedagang sebagai hubungan industrial yang 

adil. 

Hak atas rasa aman materinya yaitu: (1) hak untuk mencari suaka, (2) 

perlindunngan diri pribadi. Petani/buruh/nelayan menambah materi 

perlindungan nama baik melaiui penegakan hukum dan pemberdayan 

fungsi pranata sosial yang ada dalam masyarakat. 

Hak atas kesejahteraan materinya yaitu: (1) hak milik, (2) hak atas 

pekerjaan, (3) hak untuk bertempat tinggal secara layak, (4) hak jaminan 

sosial, (5) hak perlindungan bagi kelompok rentan. Petanilburuhfnelayan 

menambah materi hak perlidungan pekerjaan dan perlidungan hukum 

terhadap sumber kekayaan alam yang sudah diigarap petani. 



Hak turut serta dalam pemerintahan materinya yaitu : (1) hak pilin dalam 

pemilu, (2) hak untuk berpendapat. Petanitburuhtnelayan menambah 

dengan materi jaminan adanya partisipasi politik petanilburuhlnelayan 

dalam kebijakao pembangunan, seperti politik, ekonomi, budaya dan 

keamanan, serta adanya program parpol terhadap perlindungan hak 

petani/buruh/nelayan. 

Hak wanita materinya yaitu : (1) hak pengembangan pribadi dan persamaan 

dalam hukum, (2) hak perlindungan reproduksi. Petanilburuhlnelayan 

menambah materi dengan adanya analisis kebijakan terhadap keadilan 

gender dan hak perempuan dalam sistem budaya, serta hak perlindungan 

dari alat kontrasepsi. 

Hak anak materinya yaitu: (a) hak hidup anak, (b) status warga negara, (c) 

hak anak yang rentan, (d) hak pengembangan pribadi dan perlindungan 

hukum, dan, (e) hak jaminan sosial anak. Petanilburuhlnelayan menambah 

materi dengan cara memenuhi kebutuhan dasar anak sebagai 

tanggungjawab orangtua, masyarakat dan pemerintah dan masalah anak 

jalan, perlindungan pekerja anak di perusahaan kecil dan menengah. 

Menurut petanilburuh prosedur pengaduan hendaknya memberikan 

kemudahan kepada kepada petani/buruh/nelayan, kami yang tidak memiliki 

kedekatan dengan lembaga yang benrvenang. Pengaduan dapat diberikan 

secara lisan dan tulisan misalnya lembaga yang pemerintah terdekat ( 

RTIRW, LPM, HNSI), dan sekaligus dapat menjadi perantara. 

PetaniIburuhlNelayan disini sudah mengenal peranan Komnas HAM 

Perwakilan dengam cara penyelesaian damai atau jalur hukum. 

4. Metode 

Terjadi variasi metode sosialisasi, dengan memperhatikari kondisi kelompok 

sasaran (petanilburuhlnelayan). Langkah pertama adalah melakukan 

penawaran gagasan, diskusi, dan dialog, kemudian diramu dengan metode 

lain. 

5. Langkah Kerja 

Fasilitator menjelaskan secara singkat tujuan kegiatan, dan mempersilakan 

nara sumber menyajikan makalah, kemudian mengajak peserta 

mendiskusikan hukum HAM, selanjutnya mengajak peserta berdiskusi 

dengan narasumber. 



6. Saranal bahan 

Sarana yang d a ~ a t  digunakan: bahan bacaan terkait, makalah nara sumber, 

kertas, dan alat tulis. 

7. Waktu 

Waktu yang dberikan dengan rentangan 60-90 menit 

Kelompok Pemuka Agama 

1. Pendahuluan 

Materi sosialisasi HAM dibatasi kepada hukum HAM yang diatur didalam 

UU No.39 Tahun 1999. 

2. Tujuan 

Mengali dan memahami materi hukum HAM dan harapan peserta terhadap 

materi sosialisasi HAM. 

3. Materi 

Pokok-pokok materi yang diberikan 10 jenis HAM menurut UU No.39 Tahun 

1999 (peserta memperkaya sesuai dengan keperluan). Hak tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Hak untuk hidup menurut para pemuka agama: (1) hak meningkatkan taraf 

kehiduapn, (2) hak hidup tentram, aman dan damai, (3j hak lingkungan 

hidup yang baik. Tambahan materinya kaitan hak hidup dengan sumber 

hukum agama (Alqur'an, hadist, ijma, dan qias), begitu juga penganut 

agama lain juga mengatur hak hidup yang damai dijadikan acuan. 

Disamping hukum positif lain yang sudah mengatur perlindungan rasa 

aman, lingkungan hidup, hukum pidana dan lainnya. 

Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, materinya yaitu: (1) hak untuk 

membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah. Tambahannya 

adalah konsisten dengan ajaran agar-na masing-masing dan dilengkapi 

dengan apa yang telah diatur dalam hukum agama seperti kawin dibawh 

umur, poliganii, dan kawin paksa serta larangan-larangan dalam 

perkawinan. 

Hak mengembangkan din, materinya yaitu: (1) hak untuk pemenuhan 

kebutuhan dasar, (2) hak pengembangan pribadi, (3) hak atas manfaat 

Ipteks, dan (4) hak atas komunikasi dan informasi. Pemuka agama 

menambah materi tentang perlidungan hak atas pendidikan dengan konsep 



belajar dari semenjak lahir sampai mati, dan semangat kerja keras sebagai 

motivasi pengembangan diri. 

Hak memperoleh keadilan materinya yaitu: (1) hak perlindungan hukum, (2) 

hak atas keadilan dalam proses hukum, (3) hak atas hukuman yang adil. 

Pemuka agama meminta materi konsep keadilan dengan formulasinya yang 

sudah ada dalam agama menjadi acuan dalam membangun hukum, dan 

menegak keadilan, serta formulasi hukum nasional. 

Hak kebebasan pribadi materinya yaitu : (1) hak untuk bebas dari 

perbudakan, (2) hak atas keutuhan pribadi, (3) kebebasan memeluk agama 

dan keyakinan politik, (4) kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, (4) 

kebebasan untuk menyampaikan pendapat, (5) status kewarganegaraan, 

dan (6) kebebasan untuk bergerak. Pemuka agama menambah dengan 

keseimbangan kebebasan dengan tanggungjawab kepada Allah atau Tuhan 

Yang Maha Esa (sebagai kewajiban asasi manusia). 

Hak atas rasa aman materinya yaitu: (1) hak untuk mencari suaka, (2) 

perlindunngan diri pribadi. Pemuka agama menambah materi 

pengembangan fungsi rumah ibadah (mesjid, surau) sebagai sarana 

keamanan, dan ditambah dengan materi toleransi sesama dan antar umat 

beragama. 

Hak atas kesejahteraan materinya yaitu: (1) hak milik, (2) hak atas 

pekerjaan, (3) hak untuk bertempat tinggal secara layak, (4) jaminan sosial, 

(5) perlindungan bagi kelompok rentan. Pemuka agama menambah materi 

jaminan hak rnilik dan atas pekerjaan yang layak, dan konsep zakat dan 

sistem bagi ha3il menuju masyarakat yang sejahtera. 

Hak turut serta dalam pemerintahan materinya yaitu : (1) hak pilih dalam 

pemilu, (2) hak untuk berpendapat. Pemuka agama menambah dengan 

materi sistem pemerintahan Rasul dan Khalifah menjadi sistem nilai yang 

dianut dalam pemerintahan sebagai nilai universal dan teroperasi dalam 

hukum negara (pemerintah). 

Hak wanita materinya yaitu : (1) hak pengembangan pribadi dan persarriaan 

dalam hukum, (2) hak perlindungan reproduksi. Pemuka agama menambah 

materi dengan peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat, bangsa 

dan negara. 



Hak anak materinya yaitu: (1) hak hidup anak, (2) status warga negara, (3) 

hak anak yang rentan, (4) hak pengembangan pribadi dan perlindungan 

hukum, dan, (5) hak jaminan sosial anak. Pemuka agama menambah materi 

dengan pola asuh anak menurut pandangan agama dan hak perlidungan 

anak dari pemerasan kerja. 

Menurut pemuka agama prosedur pengaduan pelangaran HAM ulama lebih 

banyak menyarankan dalam bentuk jalan damai, musyawarah mufakat jika 

terjadi sengketa atau perselihan. Mereka sudah mengenal Komnas HAM 

Perwakilan tetapi belum melihat peranan yang dikerjakan. Sebaiknya 

memperankan peradilan adat nagari (KAN). Jika Komnas yang diberi 

wewenang, sebaiknya Komnas HAM Pewakilan Propinsi punya 

perpanjangan tangan di tingkat kota atau kelumhan. 

4. Metode 

Terjadi variasi metode sosialisasi, dengan memperhatikan kondisi kelompok 

sasaran (pemuka agama). Langkah pertama adalah melakukan penawaran 

gagasan, diskusi, dan dialog, kemudian diramu dengan metode lain. 

5. Langkah Kerja 

Fasilitator menjelaskan secara singkat tujuan kegiatan, dan mempersilakan 

nara sumber menyajikan makalah, kemudian mengajak peserta sating tukar 

pikiran, mendiskusikan hukum HAM, selanjutnya mengajak peserta 

berdiskusi dengan narasumber. 

6. Saranal bahan 

Sarana yang dapat digunakan: bahan bacaan terkait, makalah nara sumber, 

kertas, dan alat tulis. 

7. Waktu 

Waktu yang dberSikan dengan rentangan 60-90 menit 

Kelompok Pemu ka Adat 

7 .  Pendahuluan 

Materi sosialisasi HAM dibatasi kepada hukum HAM yang diatur didalam 

UU No.39 Tahun 1999. 

2. Tujuan 

Mengali dan memahami materi hukum HAM d<an harapan peserta 

terhadap materi sosialisasi HAM. 

3. Materi 



Pokok-pokok materi yang diberikan 10 jenis HAM menurut UU No.39 

Tahun 1999 (peserta memperkaya sesuai dengan keperluan). Hak 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Hak untuk hidup materinya: (1) hak meningkatkan taraf kehiduapn, (2) 

hak hidup tentram, aman dan damai, (3) hak lingkungan hidup yang baik. 

Hak untuk hidup menurut para pemuka adat adanya saling mengisi antara 

parturan hukum nasional dan hukum lokal (adat dan agama). Dalam 

hukum adat sudah diatur cara memelihara lingkungan hidup, perlindungan 

hak hidup dimuat dalam peraturan nagari. 

Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan materinya yaitu: (1) hak untuk 

membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah. Materi hukum 

berkeluarga dianalisis keharmonisan dengan hukum agama dan hukum 

negara sehingga saling melengkapi. 

Hak mengembangkan diri, yaitu: (1) hak untuk pemenuhan kebutuhan 

dasar, (2) hak pengembangan pribadi, (3) hak atas manfaat Ipteks, dan (4) 

hak atas koniunikasi dan informasi. Pemuka adat menambah materi 

tentang perlindungan hak atas pendidikan dan pola merantau sebagai 

upaya pengembangan diri 

Hak memperoleh keadilan yaitu: (1) hak perlindungan hukum, (2) hak atas 

keadilan dalam dalam proses hukum, (3) hak atas hukuman yang adil. 

Pemuka adat meminta penjelasan materi hak-hak tersangka dalam hukum 

dan peranan peraditan adat dalam menegak keadilan serta memasukan 

jiwa nagari kedalam pemerintahan kelurahan. 

Hak kebebasan pribadi yaitu : (1) hak untuk bebas dari perbudakan, (2) 

hak atas keutuhan pribadi, (3) kebebasan memeluk agama dan keyakinan 

politik, (4) kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, (5 )  kebebasan 

untuk menyampaikan pendapat, (6) status kewarganegaraan, dan (7) 

kebebasan untuk bergerak. Pemuka adat menambah dengan materi 

bagaimana menyeimbangkan konsep duduk sama tinggi (demokrasi), dan 

bajanjang naik batanggo turun (taat pada prosedur hukum) dan hak 

perlindungan hukum agama dalam pemerintahan kota. 

Hak atas rasa aman yaitu: (1) hak untuk mencari suaka, (2) perlindungan 

diri pribadi. Pemuka adai menambah materi fungsi paga nagari yang 



digerakan oleh organisasi kepemudaan LPM (Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat) atau KAN dan pemberdayaan fungsi lembaga adat. 

Hak atas kesejahteraan yaitu: (1) hak milik, (2) hak atas pekerjaan, (3) hak 

untuk bertempat tinggal secara layak, (4) jaminan sosial, (4) perlindungan 

bagi kelompok rentan. Pemuka adat menambah materi struktural 

fungsional artinya bagaimana menfungsikan semua unsur yang ada dalam 

masyarakat untuk kesejahteraan bersama (pola Gorolgontong royong). 

Hak turut serta dalam pemerintahan yaitu : (1) hak pilih dalam pemilu, (2) 

hak untuk berpendapat. Pemuka adat menambah dengan materi program 

"sato sakaki" artinya partisipasi aktif dari warga masyarakat dalam 

pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan 

ikut terlibat dan sistem pengrekrutan yang demokratis. 

Hak wanita yaitu : (1) hak pengembangan pribadi dan persamaan dalam 

hukum, (2) hak perlindungan reproduksi. Pemuka adat menambah materi 

dengan peranan "bundo kanduang" dalam pemerintahan dan Ornop, 

kegiatan ekonomi dan sosial budaya. 

Hak anak yaitu: (1) hak hidup anak, (2) status warga negara, (3) hak anak 

yang rentan, (4) hak pengembangan pribadi dan perlindungan hukum, 

dan, (5) hak jaminan sosia! anak. Pemuka adat menambah materi konsep 

"anak dipangku kernenakan dibimbing" sehingga kebutuhan lahir bathin 

anak terpenuhi dengan fungsi ganda seorang laki-laki minangkabau dan 

perlu adanya jaminan sosial anak di pemerintahan. 

4. Metode 

Terjadi variasi rnetode sosialisasi, dengan memperhatikan kondisi kelompok 

sasaran (pemuka adat). Langkah pertama adalah melakukan penawaran 

gagasan, diskusi, dan dialog, kemudian diramu dengan metode lain. 

5. Langkah Kerja 

Fasilitator mer~jelaskan secara singkat tujuan kegiatan, dan mempersilakan 

nara sumber menyajikan makalah, kemudian mengajak peserta 

mendiskusikan hukum HAM dan merumuskannya, selanjutnya mengajak 

peserta berdiskusi dengan narasumber. 

6. Saranal bahan 

Sarana yang dapat digunakan: bahan bacaan terkait, makalah nara sumber, 

kertas, dan alat tulis. 



7. Waktu 

Waktu yang dberikan dengan rentangan 60-90 menit 

Kelompok Pendidik 

1. Pendahuluan 

Materi sosialisasi HAM dibatasi kepada hukum HAM yang diatur didalam 

UU No.39 Tahun 1999 

2. f ujuan 

Mengali dan memahami materi hukum HAM dan harapan peserta terhadap 

materi sosialisasi HAM. 

3. Materi 

Pokok-pokok materi yang diberikan 10 jenis HAM menurut UU No.39 Tahun 

1999 (peserta memperkaya sesuai dengan keperluan). Hak tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Hak untuk hidup yaitu: (1) hak untuk hidup dan meningkatkan taraf 

kehidupan, (2) hak untuk hidup tentram, aman dan damai dan (3) 

lingkungan hidup yang layak. Materi tambahan dengan lingkungan sosial 

dan fisik yang sehat, iklim sekolah yang sehat, terhindar dari perilaku 

kekerasan . 

Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu: (1) hak untuk 

membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah. Ditambah 

dengan hak dan kewajiban keluarga berdasarkan aturan agama. 

Hak mengembangkan diri, yaitu: (1) hak untuk pemenuhan kebutuhan 

dasar, (2) hak pengembangan pribadi, (3) hak atas manfaat Ipteks, dan (4) 

hak atas komunikasi dan informasi. Pendidik menambah materi tentang 

hak atas pendidika~i seperti biaya, <asilitas dan kualitas pembelajaran 

serta hubungan dana pendidikan dengan kondisi lapangan. 

Hak memperoleh keadilan yaitu: (1) hak perlindungan hukum, (2) hak atas 

keadilan dalam dalam proses hukum, (3) hak atas hukuman yang adil. 

Pendidik menambah materi lembaga advokasi pendidikan untuk 

perlindungan hak guru dari ancaman lenibaga terkait seperti: yayasan, 

dinas pendidikan, Badan Kepegawaian Kota. 

Hak kebebasan pribadi yaitu : (1) hak untuk bebas dari perbudakan, (2) 

hak atas keutuhar: pribadi, (3) kebebasan memeluk agama dan keyakinan 

politik, (4) kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, (5) kebebasan 



untuk menyampaikan pendapat, (6) status kewarganegaraan, dan (7) 

kebebasan untuk bergerak. Pendidik menambah dengan materi analisis 

kebijakan pendidikan sebagai penghambat kemajuan pendidikan yan 

dibuat pemerintah kota. 

Hak atas rasa aman yaitu: (1) hak untuk mencari suaka, (2) perlindungan 

diri pribadi. Per~didik menambah materi hak perlindungan nama baik. 

Hak atas kesejahteraan yaitu: (1) hak milik, (2) hak atas peke jaan, (3) hak 

untuk bertempat tinggal secars layak, (4) jaminan sosial, (5) perlindungan 

bagi kelompok rentan. Pendidik menambah materi hukum hak serikat 

pekerja dan hak khusus kelompok rentan yang dijamin pemda kota. 

Hak turut serta dalam pemerintahan yaitu : ( I )  hak pilih dalam pemilu, (2) 

hak untuk berpendapat. Pendidik menambah dengan materi hambatan- 

hambatan dalam publikasi. 

Hak wanita yaitu : (1) hak pengembangan pribadi dan persamaan dalam 

hukum, (2) hak peilindungan reproduks~. Pendidik menambah materi 

dengan materi perlindungan hak dari ancaman aborsi, kontrasepsi, dan 

sterillisasi. 

Hak anak yaitu: (1) hak hidup anak, (2) status warga negara, (3) hak anak 

yang rentan, (4) hak pengembangan pribadi dan perlindungan hukum, 

dan, (5)  hak jaminan sosial anak. Pendidik menambah materi dengan 

pekerja anak, cara memenuhi kebutuhan dasar anak sebagai 

tanggungjawdb orangtua, masyarakat dan pemerintah, dan jaminan 

khusus oleh pemda bagi anak yang termasuk kelompok rentan. 

Menurut pendidik bahwa aturan hukum perlu dibuatkan tentang 

mekanisme pelaporan, dao pengaduan dapat diberikan bagi semua orang, 

dengan merahasiakan identitas pengadu, terutama pengaduan yang 

ditujukan bagi aparat pemerintah. Seharusnya pemerintah adalah 

pelindung hukum masyarakat, bila mereka yang melanggar dikontrol oleh 

siapa, perlu aparat penegak hukum yang independen. Sebaiknya ada 

brosur tentang informasi prosedur pengaduan pe'anggran HAM, yang 

mudah dipelajari dan dipahami. 

4. Metode 

Tejadi variasi rnetode sosialisasi, dengan memperhatikan kondisi 

kelompok sasaran (pendidik). Langkah pertama adalah melakukan 



penawaran gagasan, pembahasan kasus, permainan peran, 

mengomentari isi kliping koran.curah pendapat.. kemudian diramu dengan 

metode lain yang relevan 

5. Langkah Kerja 

Fasilitator menjelaskan secara singkat tujuan kegiatar~, dan 

mempersilakan nara sumber menyajikan makalah, kemudian mengajak 

peserta mendiskusikan hukum HAM, membahas kasus, membuat 

skanario permainannya atau mengomntari isi kliping koran. selanjutnya 

mengajak peserta berdiskusi dengan narasumber. 

6. Saranal bahan 

Sarana yang dapat digunakan: bahan bacaan terkait, kliping koran, 

makalah nara sumber, kertas, dan alat tulis. 

7. Waktu 

Waktu yang dberikan dengan rentangan 60-90 menit 

Kelompok LSMlPemuda/ParpollOrmaslMedia 

7. Pendahuluan 

Materi sosialisasi HAM dibatasi kepada hukum HAM yang diatur didalam 

UU No.39 Tahun 1999. 

2. Tujuan 

Mengali dan memahami materi hukum HAM dan harapan peserta 

terhadap materi sosialisasi HAM. 

3. Materi 

Pokok-pokok materi yang diberikan 10 jenis HAM menurut UU No.39 

Tahun 1999 (peserta memperkaya sesuai dengan keperluan) adalah 

sebagai beri kut: 

Hak untuk hidup materinya: (1) hak meningkatkan taraf kehiduapn, (2) 

hak hidup tentram, aman dan damai, (3) hak lingkungan hidup yang baik. 

Hak untuk hidup menurut mereka ditarnbah dengan hak mengatur 

kekayaan alam dan menentukan nasib sendiri serta lingkungan yang 

sehat. Diatur dalam perda sendiri (aturan lokal) 

Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu: (1) hak untuk 

membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah. Materi 

tambahan adalah perbadingan konsep keluarga antara hukum nasional, 

adat dan agama 



Hak mengembangkan diri, yaitu: (1) hak untuk pemenuhan kebutuhan 

dasar, (2) hak pengembangan pribadi, (3) hak atas manfaat Ipteks, dan (4) 

hak atas komunikasi dan informasi. Mereka menarnbah materi tentang 

hak tentang pendidikan, pengembagan sumber daya manusia dan hak 

atas budaya 

Hak memperoleh keadilan yaitu: (1) hak perlindungan hukum, (2) hak atas 

keadilan dalam proses hukum, (3) hak atas hukuman yang adil. Mereka 

meminta materi penangkapan dan penahanan serta hak tersangka dalam 

hukum. 

Hak kebebasan pribadi yaitu : (1) hak untuk bebas dari perbudakan, (2) 

hak atas keutuhan pribadi, (3) kebebasan memeluk agama dan keyakinan 

politik, (4) kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, (e) kebebasan 

untuk menyampaikan pendapat, (5) status kewarganegaraan, dan (6) 

kebebasan untuk bergerak. Mereka menambah dengan materi analisis 

kebijakan atau peraturan hak menyampaikan pendapat. 

Hak atas rasa aman yaitu: (1) hak untuk mencari suaka, (2) perlindunngan 

diri pribadi. Mereka menambah materi hak integritas seseorang dan 

pertindungan atas nama baik, dan perlindungan organisasi dari ancaman 

kekuasaan . 

Hak atas kesejahteraan yaitu: (1 ) hak milik, (2) hak atas peke jaan, (3) hak 

untuk bertempat tinggal secara layak, (4) jaminan sosial, (5) perlindungan 

bagi kelompok rentan. Mereka menambah materi hak atas tanah dan 

bangunan, dan hak-hak pekerja. 

Hak turut serta dalam pemerintahan yaitu : (1) hak pilih dalam pemilu, (2) 

hak untuk berpendapat. Mereka menambah dengan materi sistem 

merekrut jabatan publik di pemerintahan. dan asas-asas demokrasi 

(kompetitif, tranfaran, akuntabilitas, dan tidak diskriminatif) sebagai acuan 

penempatan orang dalam pemerintahan. 

Hak wanita yaitu : (1) hak pengembangan pribadi dan persamaan dalam 

hukum, (2) hak perlindungan reproduksi. Mereka menambah materi 

gender, dan perlindungan hukum wanita di dunia kerja. 

Hak anak yaitu: (1) hak hidup anak, (2) status warga negara, (3) hak anak 

yang rentan, (4) hak pengembangan pribadi dan perlindungan hukum, 



dan, ( 5 )  hak jaminan sosial anak. Mereka menambah materi dengan 

peranan lembagalinstitusi perlindungan anak. 

Menurut kelompk oraganisasi ini bahwa pelanggaran HAM akan dapat 

diatasi dengan memberdayakan kembali pranata-pranata sosial yang 

masih ada, sehingga lembaga ini yang memediasi pelangaran HAM antar 

masyarakat. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok pemerintah 

baik sipil maupun militer mengunakan jalur peradilan atau jalur formal lain 

yang lebih adil. Sebelum dimediasi terlebih dahulu diungkapkan 

kesalahanlkekeiiruan oleh pelaku, agar tidak terulang lagi, yang lebih fair 

melalui peradilan. 

4. Metode 

Terjadi variasi metode sosialisasi, dengan memperhatikan kondisi 

kelompok sasaran (LSMlPemudalParpol/Ormas/Media). Langkah pertama 

adalah melakukan Penawaran gagasan, curah pendapat, latihan 

pemecahan masalah, bermain peran, dan pengunan media cetak dan 

elekronika (TV, Radio, VCD). Dan kemudian ditambah dengan variasi 

metode lain 

5 .  Langkah Kerja 

Fasilitator menjelaskan secara singkat tujuan kegiatan, dan 

mempersilakan nara sumber- menyajikan makalah, kemudian mengajak 

peserta mendiskusikan hukum HAM, ada kasus yang dibicarakan. 

selanjutnya mengajak peserta berdiskusi dengan narasumber. 

6. Saranal bahan 

Sarana yang dapat digunakan: bahan bacaan terkait, TV,VCD, Kaset, 

makalah nara sumber, kertas, dan alat tulis. 

7. Waktu 

Waktu yang dberikan dengan rentangan 60-90 menit 

Pemerintah meliputi: 

Kelompok Birokrasi Sipil 

1. Pendahuluan 

Materi sosialisasi HAM dibatasi kepada hukum HAM yang diatur didalam 

UU No.39 Tahun 1999. 



2. Tujuan 

Mengali dan memahami materi hukum HAM dan harapan peserta 

terhadap materi sosialisasi HAM. 

3. Materi 

Pokok-pokok materi yang diberikan 10 jenis HAM menurut UU No.39 

Tahun 1999 (peserta memperkaya sesuai dengan keperluan). Hak 

tersebut adatat) sebagai berikut: 

Hak untuk hidup materinya: (1) hak meningkatkan taraf kehidupan, (2) 

hak hidup tentram, aman dan damai, (3) hak lingkungan hidup yang baik.. 

Hak untuk hidup menurut Birokrasi Sipil yang sudah diatur dalam Hukum 

HAM dilengkapi dengan hak hidup lain yang lebih rinci, artinya hukum 

positif lain tentang yang terkait hak hidup sebagai materi perlindungan 

HAM. 

Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu: (1) hak untuk 

membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sa. Tambahan materi 

bagaimana mensenergikan hukum HAM dengan hukum positif lain 

bersama hukum agamdadat seperti masalah poligami, kawin dibawah 

umur, dan kawin campur. 

Hak mengembangkan diri, yaitu: (1) hak untuk pemenuhan kebutuhan 

dasar, (2) hak pengembangan pribadi, (3) hak atas manfaat Ipteks, dan (4) 

hak atas komunikasi dan inforrnasi. Birokrat sipil menambah materi 

tentang peranan birokrasi sipil dalam pemenuhan hak pengembangan diri 

warga masyarakat. 

Hak memperoleh keadilan yaitu: (1) hak perlindungan hukum, (2) hak atas 

keadilan dzlam proses hukum, (3) hak atas hukuman yang adil. Matari 

yang dilengkapi sebagai pendukung adalah skema prosedur pengakapan, 

penahan, dan cara memperoleh keadilan yang efek-&if 

Hak kebebasan pribadi yaitu : (1) hak untuk bebas dari perbudakan, (2) 

hak atas keutuhan pribadi, (3) kebebasan memeluk agama dan keyakinan 

politik, (4) kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, (5) kebebasan 

untuk menyampaikan pendapat, (6) status kewarganegaraan, dan (7) 

kebebasan untuk bergerak. Dilengkapi dengan materi penghormatan 

terhadap keyakinan politik dan ideologi, kewajiban asasi manusia 
-. . 



(mematuhi peraturan yang berlaku) dan birokrasi yang netral pengayom 

masyarakat. 

Hak atas rasa aman yaitu: (1) hak untuk mencari suaka, (2) pertindunngan 

diri pribadi. Mereka menambah materi peranan polisi pamong praja dalam 

penegakan peraturat~ daerah. 

Hak atas kesejahteraan yaitu: (1) hak milik, (2) hak atas pekerjaan, (3) hak 

untuk bertempat tinggal secara layak, (4) jaminan sosial, (5) perlindungan 

bagi kelompok rentan. Mereka menambah materi peranan instansi terkait 

dalam pemenuhan hak kesejahteraan dan hak perlindungan upah yang 

layak. 

Hak turut serta dalam pemerintahan yaitu : ( I)  hak pilih dalam pemilu, (2) 

hak untuk berpendapat. Mereka menambah dengan materi Partisipasi 

warga kota dalam pembangunan. 

Hak wanita yaitu : (1) hak pengembangan pribadi dan persamaan dalam 

hukum, (2) hak perlindungan reproduksi. Mereka menambah materi dengan 

Peranan wanita dalam pembangunan. 

Hak anak yaitu: (1) hak hidup anak, (2) status warga negara, (3) hak anak 

yang rentan, (4) hak pengembangan pribadi dan perlindungan hukum, dan 

(5)  hak jaminan sosial anak. Mereka menambah materi dengan Peranan 

instansi terkait dalam perlindungan anak., dan perlindungan hukum khusus 

anak. 

Menurut birokrasi sipil prosedur pengaduan pelanggaran HAM menurut 

kelompok ini mengunakan jalur formal yaitu pengaduan ke atasan 

langsung, atau pengadilan, setelah itu dimediasi. Jika tidak mendapat 

keadilan biasanya mengunakan upaya hukum lain. Peranan Komnas HAM 

Pennrakilan lebih proaktif, tidak menunggu, tetapi diminta atau tidak diminta 

dapat turun ke lapangan seperti kasus besar ddi daerah. 

4. Metode 

Terjadi variasi metode sosialisasi, dengan memperhatikan kondisi kelompok 

sasaran (birokrasi sipil). Langkah pertama adalah melakukan Penawaran 

gagasan, ceramah, tanya jawab, diskusi, dan latihan pemecahan masalah 

Dan kemudian ditambah dengan variasi metode lain 

5. Langkah Kerja 



Fasilitator menjelaskan secara singkat tujuan kegiatan, dan mempersilakan 

nara sumber menyajikan makalah, kemudian mengajak peserta 

mendiskusikan hukum HAM, selanjutnya mengajak peserta tanya jawab 

dengan narasurnber. 

6. Saranat bahan 

Sarana yang dapat digunakan: bahan bacaan terkait, makalah nara sumber, 

kertas, dan alat tulis. 

7. Waktu 

Waktu yang dberikan dengan rentangan 60-90 menit 

Kelompok Birokrasi Militer: 

I. Pendahuluan 

Materi sosialisasi HAM dibatasi kepada hukum HAM yang diatur didalam 

UU No.39 Tahun 1999. 

2. Tujuan 

Mengali dan memahami materi hukum HAM dan harapan peserta terhadap 

materi sosialisasi HAM. 

3. Materi 

Pokok-pokok materi yang diberikan 10 jenis HAM menurut UU No.39 Tahun 

1999 (peserta memperkaya sesuai dengan keperluan) adalah sebagai 

berikut: 

Hak untuk hidup materinya: (1) hak meningkatkan taraf kehidupan, (2) hak 

hidup tentram, aman dan damai, (3) hak lingkungan hidu;~ yang baik Hak 

untuk hidup me~iurut Birokrasi Militer selaras dengan aturan hukum yang 

berlaku, dan perlindungannya dibaringi dengan kewajiban asasi manusia. 

Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu: (1) hak untuk 

membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah. Menurut militer 

cukup jelas aturannya, tetapi bagi militer ada aturan khusus yang perlu 

ditambahkan pada materinya 

Hak mengembangkan diri, yaitu: (1)hak untuk pemenuhan kebutuhan dasar, 

(2) hak pengembangan pribadi, (3) hak atas manfaat Ipteks, dan (4) hak 

atas komunikasi dan informasi. Mereka mengatakan juga sudah ada aturan, 

tetapi pengembangan diri dalam karidor aturan khusus yang berlaku 

dikalangan militer (terikat dengan garis komando) 



Hak memperoleh keadilan yaitu: (I) hak perlindungan hukum, (2) hak atas 

keadilan dalam dalam proses hukum, (3) hak atas hukuman yang adil. 

Mereka mengatakan cukup jelas dalam peraturan perundang-undangan. 

Hak kebebasan pribadi yaitu : (1) hak untuk bebas dari perbudakan, (2) hak 

atas keutuhan pribadi, (3) kebebasan memeluk agama dan keyakinan 

politik, (4) kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, (5) Icebebasan untuk 

menyampaikan pendapat, (6) status kewarganegaraan, dan (7) kebebasan 

untuk bergerak. Mereka mengatakan materi kebebasan pribadi dalam posisi 

menjalankan kewajiban asasi manusia. 

Hak atas rasa aman yaitu: (1) hak untuk mencari suaka, (2) perlindunngan 

diri pribadi. Mereka menambah materi hukum humaniter. 

Hak atas kesejahteraan yaitu: (1) hak milik, (2) hak atas pekerjaan, (3) hak 

untuk bertempat tinggal secara layak, (4) jaminan sosial, (5) perlindungan 

bagi kelompok rentan. Mereka mengatakan sudah cukup jelas dalam aturan 

hukum. Mereka menambah materi konsep hidup yang layak. 

Hak turut serta dalam pemerintahan yaitu : (1) hak pilih dalam pemilu, (2) 

hak untuk berpendapat. Mereka memahami posisi bahwa semua orang 

subjek hukum (pendukung liak dan kewajiban) tetapi tidak semua orang 

dapat melakukan perbuatan hukum bisa karena faktor jabatan. Mereka 

pendukung posisi militer yang netral. 

Hak wanita yaitu : (1) hak pengembangan pribadi dan persamaan dalam 

hukum, (2) hak perlindungan reproduksi. Menerut mereka cukup jelas, tetapi 

hak khusus perempuan tetap dilindungi dengan peraturan yang khusus 

pula. 

Hak anak yaitu: (1) hak hidup anak, (2) status warga negara, (3) hak anak 

yang rentan, (4) hak pengembangan pribadi dan perlindungan hukum, dan, 

(5) hak jaminan sosial anak. Cukup jelasa, tetapi mereka menambah materi 

dengan pembelaan negara pada tingkat anak melalui konsep cinta tanah 

air. 

Menurut birokrasi militer prosedur pengaduan pelanggaran HAM adalah 

mengunakan jalur formal yaitu pengaduan ke atasan langsung, dan 

peradilan militer 



4. Metode 

Terjadi variasi metode sosialisasi, dengan memperhatikan kondisi kelompok 

sasaran (birokras militer). Langkah pertama adalah melakukan Penawaran 

gagasan, tutorial, ceramah, dan tanya jawab. Kemudian ditambah dengan 

variasi metode lain 

5. Langkah Kerja 

Fasilitator menjelaskan secara singkat tujuan kegiatan, clan mempersilakan 

nara sumber menyajikan makalah, kemudian mengajak peserta 

mendiskusikan hukum HAM, selanjutnya ~nengajak peserta berdiskusi 

dengan narasumber. 

6. Saran& bahan 

Sarana yang dapat digunakan: bahan bacaan terkait, mudul, makalah nara 

sumber, kertas, dan alat tulis. 

7. Waktu 

Waktu yang dberikan dengan rentangan 60-90 menit 

Kelompok Kepolisian 

1. Pendahuluan 

Materi sosialisasi HAM dibatasi kepada hukum HAM yang diatur didalam 

UU No.39 Tahun 1909. 

2. Tujuan 

Mengali dan mernahami materi hukum HAM dan harapan peserta terhadap 

materi sosialisasi HAM. 

3. Materi 

Pokok-pokok materi yang diberikan 10 jenis HAM menurut UU No.39 Tahun 

1999 (peserta memperkaya sesuai dengan keperluan) adalah sebagai 

beri kut: 

Hak untuk hidup materinya: (1) hak meningkatkan taraf kehidupan, (2) hak 

hidup tentram, aman dan damai, (3) hak lingkungan hidup yang baik. Hak 

untuk hidup menurut Kelompok Kepolisian cukup jelas dalam hukum HAM, 

tetapi bagi kepolisian tunduk pada aturan hukum. Mereka menghendaki 

tambahan matari hukum pidana materil dan formil. 

Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu: (1) hak untuk 

membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah. Cukup jelas diatur 

UU No.39 tetapi disinkronkan dengan UU No.1 Tahun 1974.. 



Hak mengembangkan diri, yaitu: (1) hak untuk pemenuhan kebutuhan 

dasar, (2) hak pengembangan pribadi, (3) hak atas manfaat Ipteks, dan (4) 

hak atas komunikasi dan informasi. Cukup jelas, tetapi mereka menambah 

materi tentang wawasan global tentang kejahatan intemasional. 

Hak memperoleh keadilan yaitu: (1) hak perlindungan hukum, (2) hak atas 

keadilan dalam dalam proses hukum, (3) hak atas hukuman yang adil. 

Cukup jelas. Mereka meminta materi sinkronisasi tugas aparat penegak 

hukum termasuk pengacara. 

Hak kebebasan pribadi yaitu : (1) hak untuk bebas dari perbudakan, (2) hak 

atas keutuhan pribadi, (3) kebebasan memeluk agama dan keyakinan 

politik, (4) kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, (5) kebebasan untuk 

menyampaikan pendapat, (6) status kewarganegaraan, dan (7) kebebasan 

untuk bergerak. Mereka menambah kepada materi UU No.8 Tahun 1999 

(UU Menegeluarkan pendapat dimuka umum) 

Hak atas rasa aman yaitu: (1) hak untuk mencari suaka, (2) perlindungan 

diri pribadi. Cukup jelas dalam penerapannya. 

Hak atas kesejahteraan yaitu: (1) hak milik, (2) hak atas pekerjaan, (3) hak 

untuk bertempat tinggal secara layak, (4) jaminan sosial, (5) perlindungan 

bagi kelompok rentan. Mereka rnenambah dengan hukum ekonomi. 

Hak turut serta dalam pemerintahan yaitu : (1) hak pilih dalam pemilu, (2) 

hak untuk berpendapat. Mereka menambah dengan materi hak dan 

kewajiban pemerintah dalam pembangunan 

Hak wanita yaitu : (1) hak pengembangan pribadi dan persamaan dalam 

hukum, (2) hak perlindungan reproduksi. Cukup jelas 

Hak anak yaitu: (1) hak hidup anak, (2) status warga negara, (3) hak anak 

yang rentan, (4) hak pengembangan pribadi dan perlindungan hukum, dan 

(5) hak jaminan sosial anak. Mereka menambah materi dengan sistem 

perlindungan hak anak. 

Menurut kepolisian prosedur pengaduan pelanggaran HAM menurut 

kelompok ini mengunakan jalur hukum yaitu pengaduan ke atasan 

langsung alau pengadilan. Komnas HAM Perwakilan sebagai mitra 

kepolisian, ikut rnembantu dalam menegakan hukum di daerah, sebaiknya 

peranan ini ditingkatkan. Dan adanya prosedur yang baku bagi Komnas 

HAM, seperti polisi dibimbing oleh hukum acara (KUHAP) 



4. Metode 

Terjadi variari metode sosialisasi, dengan memperhatikan kondisi kelompok 

sasaran (kepolisian). Langkah pertarna adalah melakukan Penawaran 

gagasan, brainstrorming, ceramah, tanya jawab, diskusi, dan latihan 

pemecahan masalah, media slide untuk membahas pasal-pasal dari UU, 

brosur serta VCD. kemudian ditambah dengan variasi metode lain 

5. Langkah Kerja 

Fasilitator menjelaskan secara singkat tujuan kegiatan, dan mempersilakan 

nara sumber rnenyajikan makalah, kernudian mengajak peserta 

mendiskusikan hukum HAM, selanjutnya mengajak peserta berdiskusi 

dengan narasumber. 

6. Saranal bahan 

Sarana yang dapat digunakan: UU HAM, bahan bacaan terkait, makalah 

nara sumber, kertas, dan alat tulis, brosur, TV, VCD. 

7. Waktu 

Waktu yang dberikan dengan rentangan 60-90 menit 

Kelompok Penegak Hukum Lain (Kejaksaan, Pengadilan LP, dan 

pengacara) 

1. Pendahuluan 

Materi sosialisasi HAM dibatasi kepada hukum HAM yang diatur didalam 

UU No.39 Tahun 1999. 

2. Tujuan 

Mengali dan memahami materi hukum HAM dan harapan peserta terhadap 

materi sosialisasi HAM. 

3. Materi 

Pokok-pokok materi yang diberikan 10 jenis HAM menurut UU No.39 Tahun 

1999 (peserta memperkaya sesuai dengan keperluan) adalah sebagai 

beri kut: 

Hak untuk hiciup materinya: ( I )  hak meningkatkan taraf kehidupan, (2) hak 

hidup tentram, aman dan damai, (3) hak lingkungan hidup yang baik. Hak 

untuk hidup menurut Penegak Huku~ri Lair1 cukup jelas dalam UU HAM, 

tetapi diperlukan materi hukum lain tentang hak untuk hidup 



Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu: (1) hak untuk 

membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah. Materi ini cukup 

jelas dalam UU No. 1 Tahun 1974, dan konsisten dalam melaksanakan 

hukum agama (tidak carrlpur aduk) 

Hak mengembangkan diri, yaitu: (1) hak untuk pemenuhan kebutuhan 

dasar, (2) hak pengembangan pribadi, (3) hak atas manfaat Ipteks, dan (4) 

hak atas komurrikasi dan informasi. Cukup jelas, tetapi ditambah dengan 

jamninan hukum kebebasan memperoleh pengembangan diri 

Hak memperoleh keadilan yaitu: (1) hak perlindungan hukum, (2) hak atas 

keadilan dalarn dalam proses hukum, (3) hak atas hukuman yang adil. 

Cukup jelas. Perlu ada undang-undang perlindungan korban dan saksi. 

Hak kebebasan pribadi yaitu : (1) hak untuk bebas dari perbudakan, (2) hak 

atas keutuhan pribadi, (3) kebebasan memeluk agama dan keyakinan 

politik, (4) kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, (5) kebebasan untuk 

menyampaikan pendapat, (6) status kewarganegaraan, dan (7) kebebasan 

untuk bergerak. Mate~i tambahan kewajiban asasi manusia. dan perlunya 

undang-undang kebebasan memperoleh informasi. 

Hak atas rasa aman yaitu: (1) hak untuk mencari suaka, (2) pertindunngan 

diri pribadi. Cukup jelas. 

Hak atas kesejahteraan yaitu: (1) hak milik, (2) hak atas pekerjaan, (3) hak 

untuk bertempat tinggal secara layak, (4) jaminan sosial, (5) perlindungan 

bagi kelompok rentan. Cukup jelas. 

Hak turut serta dalam pemerintahan yaitu : (1) hak pilih dalarn pemilu, (2) 

hak untuk berpendapat. Cukup jelas 

dak wanita yaitu : (1) hak pengembangan pribadi dan persamaan dalam 

hukum, (2) hak perlindungan reproduksi. Cukup jelas. 

Hak anak yaitu: (-I) hak hidup anak, (2) status warga negara, (3) hak anak 

yang rentan, (4) hak pengembangan pribadi dan perlindungan hukum, dan 

(5) hak jaminan sosial anak. Mereka menambah materi peranan peradilan 

anak dan masyarakat dan pemerintah dalam perlindungan anak serta LP 

anak. 

Menurut kelompok ini bahwa prosedur pengaduan pelanggaran HAM 

menurut kelompok ini mengunakan jalur hukum yang berlaku, sedangkan 

upaya mediasi dilakukan di luar pengadilan dan diserahkan kepada Komnas 



HAM Perwakilar~ di Padang. Prosedur pengaduan agar tidak berbenturan 

dengan tugas aparat penegak hukjum lain, sebaiknya perkara yang sedang 

diproses tetap berjalan, tidak dipengaruhi, dan jika ada kekeliruan dalam 

proses boleh dikontrol. Langkah ini perlu diiperhatikan agar tidak bentrok 

dalam melaksanakan tugas di lapangan antara sesama aparat penegak 

hukum. Mengenai mediasi hanya diperlukan setelah perkara hukum selesai 

4. Metode 

Terjadi variasi metode sosialisasi, dengan memperhatikan kondisi kelompok 

sasaran (penegak hukum lain). Langkah pertama adalah melakukan 

Penawaran gagasan, ceramah, tanya jawab, diskusi, dan latiban 

pemecahan masalah Dan kemudian ditambah dengan variasi metode lain 

5. Langkah Kerja 

Fasilitator menjelaskan secara singkat tujuan kegiatan, dan mempersilakan 

nara sumber menyajikan makalah, kemudian mengajak peserta 

mendiskusikan hukurn HAM, selanjutnya mengajak peserta berdiskusi 

dengan narasumber. 

6. Saranal bahan 

Sarana yang dapat digunakan: bahan bacaan terkait, contoh kasus, 

makalah nara sumber, kertas, dan alat tulis. 

7. Waktu 

Waktu yang dberikan dengan rentangan 60-90 menit 

Langkah atau Kebijakan yang Dipakai dalam Menentukan Prosedur 

Pengaduan Pelanggaran HAM Bagi Masyarakat dan Pemerintah 

Prosedur pengaduan HAM ada dua yaitu jalur di luar pengadilan dan jalur 

pengadilan, dengan langkah sebagai berikut: 

1) Setiap pengadu yang akan mengadukan dugaan pelanggaran hak 

asasi manusia membuat pengaduan secara tertulis 

2) Pengaduan ditandatangai pengadu dengan mencantumkan tanggal 

pengaduan, nama jelas dan alamat lengkap 

3) Pengadu terlebih dahulu melapor diri kepada staf sekretariat dan 

menyerahkan surat pengaduan sambil menyerahkan KTP yang masih 

berlaku. Selanjutnya npengadu itu ndidaftar dan diadministrasikan 



4) Bagi yang datang secara massal, maka cukup pimpinan rombongan 

yang melapor kepada staf sekretariat. 

5) Sebelum dipanggil, para pengadu menunggu di ruang tunggu yang 

disediakan dengan tertib 

6) Pencabutan atau pembatalan pengaduan harus dibuat secara tertulis. 

Namun surat-surat berkas yang telah disampaikan kepada Komnas 

HAM tidak dapat itarik kembali dan itu telah menjadi milik Komnas 

HAM 

Pelanggaran HAM dapat dibagi 2: pelanggaran biasa dan berat. Untuk 

pelanggaran biasa ditempuh dua jalur penyelesaian, yaitu jalur 

penyelesaian di luar pengadilan (damai), yang diberi tugas kepada 

komisildevisi mediasi, sedangkan jika korban tidak pcas direkomendasi ke 

instansi terkait untuk ditindak lanjuti. Untuk pelanggaran HAM berat 

diselesaikan melaluyi pengadilan HAM (UU No.26 Tahun 2000). Jika 

diperhatikan tugas yang diembam Komnas HAM yang dideligasikan 

secara operasional kepada 3 komisi yaitu: 

1) KomisiIDevisi Pemantauan dengan tugas: 

*:* Mengamati pelaksanaan hak asasi manusia dan menyusun laporan 

hasil pengamatan tersebut 

*:* Mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap terhadap 

peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat dan 

lingkupnya patut diduga terdapat terdapat pelanggaran hak asasi 

manusia; 

*:* Memanggil pihak pengadu atau korban atau pihak yang diadukan 

untuk dlmintai dan didengar keterangannya; 

*:* Memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan 

merninta saksi pengadu menyerahkan bukti yang diperlukan; 

*:* Menyampaikan pendapat kepada sidang paripurna agar kepada 

saksi diberikan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan; 

e3 Menyampaikan pendapat kepada sidang paripurna tentang dugaan 

telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat; 

*:* Meninjzu tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu. 



*:* Memangil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara 

tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan 

aslimnya dengan persetujuan Ketua Pengadilan; 

*:* Mengusulkan kepada sidang paripurna untuk meminta bantaun 

Ketua Pengadilan memanggil secara paksa seseorang yang tidak 

memenuhi panggilan atau menolak memberikan keterangan; 

*:* Memerlksa rumah, pekarangan, bangunan dan tempat-tempat 

lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan Ketua 

Pengadilan; 

*:* Memberikan pendapat berdasrtkan persetujuan Ketua Pengadilan 

terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan 

bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi 

manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh 

pengadilanm yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib 

diberitahukan oleh hakim kepada para pihak; 

*:* Mengusulkan kepada sidang paripurna tentang perlunya dibentuk 

tim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam 18 ayat (2) UU No. 26 

Tahun 2000 ter~tang Pengadilan HAM, ha1 ini juga diatur dalam UU 

No.39 Tahun 1999 dan Pasal7 Tatib Komnas HAM Indonesia) 

2) KomisiIDevisi Pengkajian dan Penelitian bertugas dan berwenang 

*:* Membahas berbagai masalahMeninjau tempat kejadian dan tempat 

lainnya yang dianggap perlu; 

*:* Melakukan studi kebijakan di bidang HAM yang meliputi; pengkajian 

dan penelitian berbagai instrumen HAM dengan tujuan memberikan 

saran-saran mengenai kemungkinan akesi atau ratifikasi; 

pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan 

untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, 

perubahan, dan. pencabutan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan HAM; 

*:* Melakukan penelitian lapangan di bidang HAM, bukan saja 

bertujuan untuk peningkatan perlindungan, pemenuhan dan 

pemajuan HAM tetapi juga untuk pengembangan HAM sebagai 

salah satu bidang kajian dalam konteks Indonesia; 



*:* Melakukan kerja sama pengkajian dan penelitian dengan 

organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, 

regional, maupun internasional, dalam bidang HAM; 

*:* Melakukan studi banding di negara lain mengenai HAM; 

*:* Menerbitkan hasil kajian dan penelitian. 

3) KomisiIDevisi Mediasi bertugas dan berwenang: 

*:* Mendamaikan kedua belah pihak 

*:* Menyelesaikan perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, dan penilaian ahli; 

*:* Memberi saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa 

melalui pengadilan 

*3 Menyampaikan rekomendasi atas suatu pelanggaran hak asasi 

manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; 

*:* Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak 

asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia untuk ditindaklanjuti. 

4) Komisi Per~yuluhan bertugas dan berwenang: 

*:* Menybbarluaskan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada 

masyarakat Indomnesia. 

*:* Mendupayakan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak 

asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal 

serta berbgai kalangan lainnya; 

*:* Melakukan kerja sama dengan organisdsi, lembaga, atau pihak 

lainnya, baik di tingkat daerah, nasional, subregional, regional, 

interregional, maupun internasional, dalam bidang hak asasi 

manusia. 

Proses pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Komnas HAM atau 

perwakilan melalui mekanisme sebagai berikut: 

1. pengadu dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu 

dengan staf pelayanan hukum Komnas HAM sebelum 

mendaftarkan pengaduannya 

2. Komnas HAM akan mendengarkan dan atau 

mempelajari pengaduan yang diterima 



3. melakukan penilaian atas pengaduan yang hasilnya 

meliputi: terbukti ada unsur pelanggaran HAM, tidak 

terbukti ada unsur pelanggaran HAM, masih 

memerlukan bukti-bukti tambahan; 

4. apabila terbukti, maka akan dibuatkan surat 

rekomendasi yang ditujukan kepada pengaduan 

tersebut akan diteruskan kepada institusi lain yang 

berwenang ; 

5. apabila tidak terbukti atau tidak masuk kewenangan 

Kamnas HAM maka pengaduan tersebut akan 

diteruskan kepada isntitusi lain yang berwenang 

apabila masih memerlukan bukti-bukti tambahan, Komnas HAM atau 

perwakilan akan mengkubungi pengadu. 


