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KETENTUAN SEBELUM  

PERUBAHAN UUD 1945 

 Pasal 27 Ayat (1): ’Segala warga negara bersamaan kedudukannya 
di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum 
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya’; 

 Pasal 27 Ayat (2) :‘Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan 
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’; 

 Pasal 28 : ‘Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan 
undang-undang’; 

 Pasal 29 Ayat (2) : ‘Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu’; 

 Pasal 30 Ayat (1) : ‘Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut 
sertta dalam usaha pembelaan negara’; 

 Pasal 31 Ayat (1) : ‘Tiap-tiap warga negara berhak mendapat 
pengajaran’;  

 Pasal 34 yang berbunyi, ‘Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar 
diperlihara oleh negara’. 



KETENTUAN DALAM UUD 1945  

PASCA PERUBAHAN 

 HAK SIPIL: SETIAP ORANG MEMILIKI: 

1. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya; 

2. Hak bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang 
kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan; 

3. Hak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan; 

4. Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya; 

5. Kebabasan memiliki keyakinan, pikiran, dan hati nurani; 

6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; 

7. Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan; 

8. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; 

9. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 
perkawinan yang sah; 

10. Hak atas status kewarganegaraan; 

11. Hak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan, dan 
kembali ke negaranya;  

12. Hak memperoleh suaka politik; 

13. Hak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak 
mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat 
diskriminatif tersebut. 



HAK POLITIK 

 Setiap warga negara berhak untuk berserikat, 

berkumpul dan menyatakan pendapatnya 

secara damai dengan lisan dan tulisan; 

 Setiap warga negara berhak berpartisipasi 

dalam pemerintahan 

 Setiap warga negara berhak untuk memilih dan 

dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat; 

 Setiap warga negara dapat diangkat untuk 

menduduki jabatan-jabatan publik; 

 



HAK EKOSOB 

 Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah 
dan layak bagi kemanusiaan; 

 Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat 
perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan; 

 Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi; 

 Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk 
hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia 
yang bermartabat; 

 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi; 

 Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan 
pengajaran; 

 Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas 
hidup dan kesejahteraan umat manusia; 

 Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak 
masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat 
peradaban bangsa-bangsa; 

 Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional; 

 



HAK KHUSUS DAN HAK ATAS PEMBANGUNAN 

 Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk 
kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, 
berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh 
kesempatan yang sama; 

 Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapai kesetaraan gender 
dalam kehidupan nasional; 

 Hak khusus yang melekat pada diri perempuan uang dikarenakan oleh 
fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum; 

 Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan 
orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan 
mental serta perkembangan pribadinya; 

 Setiap warga negara berhak untuk berperan-serta dalam pengelolaan dan 
turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam; 

 Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat; 

 Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan 
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang 
dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu 
yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompok-
kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus tersebut tidak 
termasuk dalam pengertian diskriminasi. 



KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB 

 Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia 
orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara; 

 Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap 
orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan 
oleh undang-undang dengan maksud semata-mata 
untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas 
hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi 
tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, 
moralitas, dan kesusilaan, keamanan, dan ketertiban 
umum dalam masyarakat yang demokratis; 

 Negara bertanggungjawab atas perlindungan, 
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi 
manusia; 

 



KLASIFIKASI DALAM UU 39/1999 

 ASAS DASAR 

1. Kesederajatan manusia. 

2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan 
dan perlakuan hukum yang adil. 

3. Hak atas perlindungan HAM dan kebebasan 
dasar. 

4. Non-derogable Rights 

5. Hak untuk menggunakan upaya hukum 
nasional dan forum internasional atas 
pelanggaran HAM. 



KLASIFIKASI DALAM UU 39/1999 

 HAK UNTUK HIDUP 

1. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup 

dan meningkatkan taraf kehidupan. 

2. Hak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, 

sejahtera, lahir dan batin. 

3. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat 



HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN 

KETURUNAN 

 Hak membentuk keluarga dan 
melanjutkan keturunan. 

 Perkawinan yang sah hanya dapat 
dilakukan jika ada kehendak bebas calon 
suami dan istri. 



HAK MENGEMBANGKAN DIRI 

 Hak pemenuhan kebutuhan dasar untuk tumbuh dan 
berkembang layak. 

 Perlindungan pribadi, pendidikan, meningkatkan kualitas 
hidup. 

 Mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. 

 Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. 

 Hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi. 

 Hak memperjuangkan hak pengembangan diri, pribadi 
maupun kolektif. 

 Hak melakukan pekerjaan sosial. 



HAK MEMPEROLEH KEADILAN 

 Hak memperoleh keadilan melalui proses peradilan 
yang bebas dan tidak memihak. 

 Hak atas praduga tak bersalah. 

 Hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang 
berlaku surut. 

 Jika ada perubahan hukum, yang paling ringan yang 
diterapkan. 

 Hak atas bantuan hukum. 

 Hak tidak dituntut nebis in idem. 

 Pelanggaran atau kejahatan tidak dapat diancam 
dengan perampasan seluruh kekayaan. 

 Ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam 
perjanjian utang-piutang tidak dapat dipidana penjara 
atau kurungan. 



HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI 

 Hak bebas dari perbudakan. 

 Hak untuk tidak menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya. 

 Kebebasan memeluk agama dan beribadat. 

 Kebebasan memilih dan memiliki keyakinan politik. 

 Kebebasan berpendapat sesuai hati nurani dan menyampaikan 
melalui lisan maupun tulisan. 

 Hak berserikat, berkumpul, rapat, untuk maksud damai. 

 Hak mendirikan partai politik, LSM, dan organisasi lain untuk 
berperan serta dalam pembangunan dan perlindungan HAM. 

 Hak menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak mogok. 

 Hak memiliki, memperoleh, mengganti dan mempertahankan 
kewarganegaraan. 

 Setiap WN memiliki hak bebas bergerak, berpindah dan bertempat 
tinggal di wilayah RI. 

 Setiap WN memiliki hak meninggalkan dan masuk ke wilayah 
Indonesia. 



HAK ATAS RASA AMAN 

 Hak mencari suaka, kecuali yang melakukan kejahatan non 

politik. 

 Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat, dan hak miliknya. 

 Hak sebagai pribadi hukum di mana saja berada. 

 Hak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan dari 

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat 

sesuatu. 

 Larangan mengganggu kediaman. 

 Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat 

atau komunikasi elektronik. 

 Hak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan 

yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan derajat 

manusia. 

 Hak bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan 

nyawa. 



HAK ATAS KESEJAHTERAAN 

 Hak miliki sendiri maupun bersama-sama. 

 Tidak boleh ada perampasan sewenang-wenang dan 
melawan hukum. 

 Pencabutan hak milik hanya boleh dengan mengganti 
kerugian yang wajar dan segera. 

 Hak atas pekerjaan yang layak. 

 Hak memilih pekerjaan dan syarat-syarat yang adil. 

 Hak atas upah dan syarat kerja yang sama antara pria dan 
wanita. 

 Hak mendirikan serikat pekerja. 

 Hak bertempat tinggal serta berpenghidupan yang layak. 

 Hak atas jaminan sosial. 

 Hak perlakuan khusus bagi yang memiliki kondisi khusus. 

 



HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN 

 Hak untuk dipilih dan memilih bersamaan 
persamaan hak. 

 Hak turut serta dalam pemerintahan dengan 
langsung atau melalui perantara wakil. 

 Setiap WN dapat diangkat dalam setiap 
jabatan pemerintahan. 

 Hak mengajukan pendapat, permohonan, 
pengaduan, dan atau usulan pada 
pemerintah. 



HAK WANITA 

 Hak Jaminan keterwakilan wanita dalam pemilihan, 
parpol, lembaga perwakilan, dan jabatan lain. 

 Wanita yang menikah dengan WNA tidak otomatis 
mengikuti kewarganegaraan suami. 

 Hak atas pendidikan di semua jenis, jenjang, dan jalur. 

 Hak untuk memilih, dipilih, dan diangkat dalam 
pekerjaan, jabatan, dan profesi. 

 Hak perlindungan khusus dalam pekerjaan dan profesi 
terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan 
dan kesehatan fungsi reproduksi. 

 Wanita yang menikah berhak melakukan perbuatan 
hukum sendiri. 

 Hak dan tanggungjawab yang sama dengan suami 
untuk kehidupan keluarganya. 



HAK ANAK 
 Hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. 

 Sejak dalam kandungan anak berhak hidup, mempertahankan hidup, dan 

meningkatkan taraf kehidupan. 

 Sejak kelahirannya anak berhak atas nama dan status kewarganegaraan. 

 Hak perlakuan khusus bagi anak yang cacat. 

 Hak beribadat menurut agama, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat 

intelektualitas di bawah bimbingan orang tua. 

 Hak mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh orang tuanya sendiri. 

 Hak mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan. 

 Hak perlindungan hukum dari kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk, 

dan pelecehan seksual. 

 Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuangnya yang bertentangan dengan 

kehendak anak sendiri. 

 Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 

 Hak mencari, menerima dan memberi informasi sesuai tingkat intelektualitasnya. 

 Hak untuk beristirahat, bergaul dengan sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi. 

 Hak untuk tidak dilibatkan dalam perang, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial. 

 Hak memperoleh perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, 

perdagangan anak, penyalahgunaan narkoba. 

 Hukuman mati atau seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada pelaku pidana yang 

masih anak-anak. 



PELANGGARAN HAM YANG BERAT 

 Kejahatan Genosida. 

 Kejahatan terhadap Kemanusiaan. 



KEJAHATAN GENOSIDA 

Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk 
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau 
sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, 
kelompok agama, dengan cara: 

a. Membunuh anggota kelompok; 

b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat; 

c. Menciptakan kondisi kehidupan yang mengakibatkan 
kemusnahan fisik; 

d. Memaksa tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran; 

e. Memindah secara paksa anak-anak ke kelompok lain. 



KEJAHATAN THD KEMANUSIAAN 

Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas 
atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap 
penduduk sipil (kebijakan penguasa atau organisasi), berupa: 

a. Pembunuhan; 

b. Pemusnahan; 

c. Perbudakan; 

d. Pengusiran atau pemindahan penduduk; 

e. Perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik; 

f. Penyiksaan; 

g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, 
pemaksaan kehamilan, pemandulan; 

h. Penganiayaan terhadap kelompok yang didasari kesamaan paham 
politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau 
lainnya; 

i. Penghilangan orang secara paksa; 

j. Kejahatan apartheid. 
 


