
 

SKENARIO MODUL HAK ASASI MANUSIA 

PERTEMUAN 13 

Capaian Pembelajaran :  

Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis : Pancasila sebagai Landasan Filosofis HAM, 

Penjabaran HAM dalam UUDNRI 1945, Tantangan dan Problematika HAM di Indonesia, 

Revitalisasi Pancasila sebagai Dasar dan Arah Menuju Supremasi Hukum bagi Tegaknya HAM 

Indikator : 

1. Memahami landasan filosofi HAM di Indonesia ( Pancasila ). 

2. Memiliki pengetahuan penjabaran HAM dalam UUDNRI 1945. 

3. Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis tantangan dan problematika 

HAM di Indonesia. 

4. Mampu melakukan penyimpulan secara rasional bahwa revitalisasi Pancasila adalah 

suatu strategi dalam upaya penegakkan HAM di Indonesia. 

5. Mendukung penegakan HAM di Indonesia 

6. Untuk menguji pengetahuan dan kemampuan, mahasiswa akan diberi tugas untuk 

mendiskusikan dan mempresentasikan salah satu permasalahan HAM di Indonesia yang 

aktual. 

Skenario : 

1. Setelah tutor membuka kelas, masing-masing kelompok dipersilahkan untuk 

menyampaikan hasil bacaan dan diskusinya. 

2. Tutor kemudian memutarkan video tentang sejarah eksplorasi PT Freeport di Papua. 

3. Mahasiswa diminta untuk mendiskusikan dan menganalisis berdasarkan pada materi yang 

sebelumnya sudah dipresentasikan. Hal yang kemudian harus didiskusikan adalah : 

a. Apakah problem HAM yang mendasar terkait permasalahan eksplorasi  PT Freeport 

di Papua ? 

b. Bagaimana permasalahan HAM yang terjadi di Papua berdasarkan perspektif 

konstitusi (UUNRI 1945) ? 

c. Apakah masing-masing kelompok sepakat bahwa revitalisasi pancasila adalah sebuah 

upaya yang tepat untuk mewujudkan penegakkan HAM di Indonesia secara umum ? 



d. Bagaimana konsistensi pemerintah didalam menjalankan amanah konstitusi yang 

dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam mengupayakan penyelsaian HAM di Papua ? 

4. Tutor menyampaikan klarifikasi hasil diskusi dan menguraikan kembali beberapa materi 

yang belum bisa dipahami oleh mahasiswa. 

Bahan Bacaan : 

1. Alfian, 1991, Pancasila Sebagai Ideologi, Jakarta, BP7 Pusat. 

2. Noor Syam, Mohammad, (2000), Pancasila, Dasar Negara Republik Indonesia: 

Wawasan Sosi-Kultural, Filosofis dan Konstitusional, Lab Pancasila UM, Malang. 

3. Naning, Ramdoln, (1983), Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta, 

Lembaga Kriminologi UI. 

4. Notonegoro, (1995) Pancasila Dasar Falsafah Negara, Jakarta, Bumi Aksara 

5. William Chang, (1997) The Dignity of the Human Person in Pancasila and the Church’s 

Social Doctrine: An Ethical Comparative Study, Quezon City. 

6. Magnis Suseno, Franz. (2003) Etika Politik, Jakarta, Gramedia. 

7. Wibisono, Kunto, (2001) Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, Dirjen 

Dikti. 

Media Pembelajaran : 

1. Sejarah PT Freeport dalam https://www.youtube.com/watch?v=dV39QYDXmTo 

2. Naskah UUD NRI 194 

Materi Ajar : 

Pancasila sebagai Landasan Filosofis HAM  

Dalam pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), sila kemanusiaan tidak eksplisit disebutkan. 

Tekanan pidato kala itu pada bentuk dan dasar negara bangsa (nationale staat). Disebutkan lima 

prinsip sebagai dasar negara yakni, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau 

perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. 

Prinsip perikemanusiaan diletakkan dalam kerangka internasionalisme dan diurutkan 

setelah nasionalisme. Memang internasionalisme dan perikemanusiaan adalah dua hal (entitas) 

berbeda, namun dalam konteks pidato itu keduanya bertalian erat dihubungkan dengan prinsip 

kebangsaan. Bung Karno tidak menghendaki nasionalisme di Indonesia berkembang menjadi 

chauvinisme, yang memilah-milah kemanusiaan berdasarkan ras, etnik seperti slogan diktator 



Jerman, Hitler: Deutschland über alles. 

Dalam visi proklamator, nasionalisme Indonesia "bukan kebangsaan yang menyendiri", 

mengisolasi diri, yang meninggikan diri di atas bangsa lain. Indonesia hanyalah salah satu 

anggota keluarga bangsa-bangsa, yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Tujuan pendeklarasian 

bangsa Indonesia merdeka adalah persatuan dan persaudaraan dunia. Dan, yang menyatukan 

seluruh bangsa-bangsa di dunia adalah kemanusiaan yang sama martabatnya. Maka Bung Karno 

mengutip ucapan Mahatma Gandhi, "Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah 

perikemanusiaan. My nationalism is humanity." Negera boleh berbeda, tetapi dasar bernegara 

dan berbangsa adalah kemanusiaan universal.  

Dari pidato yang menandai lahirnya Pancasila, perikemanusiaan baru dipahami secara 

abstrak dan fungsional mendasari hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia, 

dalam kerangka hubungan internasional. Dalam kursus-kursus yang disampaikan Bung Karno 

tahun 1958, diterbitkan Departemen Penerangan dengan judul Pancasila sebagai Dasar Negara, 

kembali diulangi pentingnya perikemanusiaan untuk nasionalisme yang tidak chauvinistik. 

Artinya, kemanusiaan menjadi dasar nasionalisme, sehingga tidak terjebak pada primordialisme 

dan egosentrik yang sempit. Ini artinya bahwa dalam konteks sejarah, dapatlah dipahami bahwa 

problem kemanusiaan sesunggunya bukanlah problem lokalitas dan nasional semata. Tetapi lebih 

dari itu, kemanusiaan menjadi landasan membangun persaudaraan abadi. Jika kenyataan sejarah 

tragedi kemanusiaan berbeda antar tiap daerah, tiap bangsa dan negara itu tidak menjadi 

persoalan. Justru akan semakin baik jika pijakan lokalitas dari pengalaman kemanusiaannya 

menjadi titik tolak untuk membebaskan manusia dari ketertindasan, untuk mengangkat harkat 

manusia ke arah yang lebih bersifat universal. 

Kemanusiaan yang dimaksud dalam pancasila adalah kemanusiaan yang adil pada diri 

sendiri, terhadap sesama, dan terhadap Tuhan. Karena itu kemanusiaan yang adil dan beradab 

mengandung prinsip perikemanusiaan atau internasionalisme yang terjelma dalam hubungan 

baik antar manusia, antar bangsa, tanpa terjebak dalam ego kesukuan sempit. Sementara yang 

dimaksud dengan beradab adalah martabat manusia yang dijunjung setinggi-tingginya. 

Dalam Tap MPR No II/MPR/1978, penjabaran sila kemanusiaan adalah mengakui persamaan 

derajat manusia serta hak dan kewajibannya di antara sesama, saling mencintai, mengembangkan 

sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, memandang diri sebagai bagian umat 



manusia yang konsekuensinya adalah mengembangkan kerja sama dengan bangsa-bangsa lain 

dan saling menghormati. 

Secara visioner, Notonegoro memahami hakekat manusia Indonesia adalah bhineka-

tunggal, majemuk-tunggal atau monopluralis. Substansi hakekat manusia ada dalam pola 

berpikir, berasa, dan berkehendak. Ketiga dimensi inilah yang membedakan manusia dengan 

lainnya. Hakekat manusia juga tercermin dalam relasinya dengan the other, yang lain. Justru 

dalam keterkaitannya dengan yang lain akan nampak hakikat kemanusiaannya, bukan malah 

melebur dalam struktur yang membuatnya kehilangan otonomi. Dalam konteks relasi manusia 

dengan negara terdapat hubungan sebab-akibat. Negara berasal dari rakyat yang terdiri dari 

manusia, sehingga sebagai konsekuensinya menjadi keharusan negara mengandung sifat-sifat 

yang terdapat pada manusia. 

Dengan demikian, setiap orang Indonesia mempunyai susunan kepribadian bertingkat: 

Pertama, Mempunyai hakekat kemanusiaan. Kedua, Sebagai bentuk penjelmaan darinya 

mempunyai hakekat pribadi kebangsaan atau keribadian Pancasila. Ketiga, Masing-masing dari 

kemanusiaan dan hakekat kebangsaan atau pancasila mempunyai hakekatnya sendiri-sendiri. 

Keempat, Hakikat kebangsaan seharusnya menjadi ‘payung’ yang melindungi hakikat 

kemanusiaan, sementara hakekat kemanusiaan ‘mendasari’ hakikat berbangsa. Bagaimana 

manusia Indonesia yang bhineka-tunggal, majemuk-tunggal mendapatkan ruang yang sama 

untuk tumbuh dengan ikhlas saling menghormati masing-masing perbedaan dengan 

keberlainannya (otherness), di mana ‘aku’ tulus atau ikhlas hidup bersama dengan sesama 

saudara-saudari yang berbeda agama dan suku tanpa memaksakan cita-cita pretensi hidup baik 

menurutku atau agamaku ke sesama 

Proses humanisasi adalah kerja-kerja peradaban yang semakin mencipta hidup bersama 

semakin manusiawi, semakin menyejahterakan satu sama lain. Humanisasi dari apa ke mana? 

Humanisasi dari saling ‘memakan’ antar sesama bak serigala buas (homo homini lupus), dan ini 

yang pernah dipraktekkan di era kolonialisme atau bahkan hingga negeri ini merdeka,  menuju 

humanisasi yang memperlakukan manusia sebagai manusia untuk bisa hidup berdampingan 

(homo homini socius) dan beradab.Dalam proses saling menyerap, berkelindan dan bahkan 

tumpang tindih, mampukah kita merumuskan kemanusiaan dalam bingkai pancasila?. 

Kemanusiaan yang tidak diskriminatif. Hakekat kemanusiaan, di samping tercermin dalam 



berpikir, berasa dan berkehendak, juga tercermin dalam ketika kita dihadapkan dengan ‘yang 

lain’ (sosialitas). 

Hakekat kemanusiaan juga untuk melakukan perbuatan lahir dan batin atas dorongan 

kehendak berdasarkan atas putusan akal, selaras dengan rasa untuk memenuhi hasrat-hasrat 

sebagai ketunggalan, yang ketubuhan, yang kejiwaan, yang perseorangan, yang 

kemakhluksosialan, yang berkepribadian diri sendiri dan yang berketuhanan. Di samping itu, 

kebutuhan-kebutuhan fundamen pada manusia juga harus terpenuhi, baik kebutuhan individu dan 

kolektif, kebutuhan internasional, kebutuhan akan demokrasi dan keadilan, hingga kebutuhan 

religious. Semuanya harus berjalan seimbang dalam satu kesatuan yang harmonis, tanpa 

mengekploitasi satu dengan lainnya, sehingga terwujud sifat kebhineka-tunggal, atau 

monopluralis. 

Demikianlah, bangsa dan negara Indonesia didirikan di atas visi kemanusiaan. Para 

pendiri Republik menyadari signifikansi visi yang tertuang dalam sila "kemanusiaan yang adil 

dan beradab". Bahkan, martabat manusia merupakan fondasi semua nilai moral dasar Pancasila. 

Salah satu “permainan” ideologis di negara kita ini adalah pertanyaan: manakah sila 

paling mendasar dalam Pancasila sebagaimana disebut dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 

1945. Ada yang mengatakan bahwa itu tentunya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, 

karena Tuhan adalah yang tertinggi dari segala yang ada. Ada yang mengatakan bahwa itu 

adalah “Persatuan Indonesia” karena tanpa sila itu, sila-sila lain tidak mempunyai tempat untuk 

berpijak, yaitu bumi Indonesia. Begitu pula bagi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” dan bagi “keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia” bisa ditemukan argumentasi mengapa harus dianggap sila yang paling 

mendasar. 

Akan tetapi ada argumen kuat untuk mengikuti pendapat alm. Prof. Dr. Nikolaus 

Drijarkara. Romo Drijarkara menegaskan bahwa sila yang paling mendasar, dalam arti etis, 

adalah sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Mengapa sila ini? Karena tanpa 

kemanusiaan yang adil dan beradab, semua sila lain menjadi cacat. Sebaliknya, meskipun tanpa 

empat sila lain, sila kedua belum mengembangkan sepenuhnya dimensi-dimensi potensial 

manusia, akan tetapi asal seseorang, dan begitu pula hubungan antar orang, menjadi adil dan 

beradab, dasar situasi yang secara etis benar dan mantap sudah diletakkan. Dengan kata lain, 

hanya atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab empat sila lain bisa bermutu. 



Berikut ini dapat dilihat letak kunci sila kedua dengan sedikit lebih rinci. Pertama harus 

dikatakan bahwa kita memang harus mulai pada manusia, dan bukan pada Tuhan. Bukan karena 

manusia lebih tinggi daripada Tuhan –Tuhan tentu jelas lebih tinggi daripada manusia– 

melainkan karena sebagai manusia kita hanya dapat bertitik tolak dari kemanusiaan, hanya 

manusia yang bisa bertanya tentang manusia. Setiap orang yang mengklaim bertolak langsung 

dari Tuhan otomatis sudah sesat dan menyesatkan. Ia adalah manusia, dengan pengertian 

manusia dan wawasan manusia, dan tidak bisa langsung mengatasnamakan Tuhan. Maka 

manusia senang atau tidak harus mulai dari dirinya sendiri. Tanpa kemanusiaan, tidak ada 

dimensi manusia lain. Jadi tanpa kemanusiaan tak ada dimensi lain, tak ada kebangsaan, tak ada 

kerakyatan, tak ada Ketuhanan (tetapi, sekali lagi, Tuhan tentu ada tanpa kemanusiaan, tetapi 

bukan Ketuhanan sebagai penghayatan dan pengakuan manusia terhadap Tuhan). 

Pertanyaannya kemudian adalah kemanusiaan yang bagaimana? Dimensi hubungan antar 

manusia yang menjadi syarat segala hubungan yang baik adalah keadilan. Adil berarti, mengakui 

orang lain, mengakui dia sebagai manusia, dengan martabatnya, dengan menghormati hak-

haknya. Cinta itu mewujudkan hubungan antar manusia paling mendalam dan berharga, tetapi 

kalau dia melanggar keadilan, dia bukan cinta dalam arti yang sebenarnya. Kejujuran yang tidak 

adil bukan kejujuran. Dan kebaikan yang tidak adil kehilangan harkat etisnya. 

Namun, keadilan itu sendiri tidak berdiri sendiri. Memperjuangkan keadilan adalah sikap 

etis apabila dilakukan dengan cara yang beradab. Tanpa sikap beradab keadilan menjadi tidak 

adil. Itulah seninya sila kedua :”Kemanusiaan yang adil dan beradab” merupakan salah satu 

rumusan cita-cita dasar manusia yang paling indah dan mendalam. Jadi kemanusiaan hanyalah 

utuh apabila adil dan beradab. 

Dari situ sudah dapat ditarik sebuah kesimpulan. Basis paling bawah yang menjamin 

harkat etis manusia adalah keberadaban. Bertindak dengan beradab tentu belum cukup kalau kita 

menghadap kewajiban kita sebagai manusia dalam masyarakat dan dunia, akan tetapi sudah 

merupakan titik berpijak yang menjamin moralitas pada dasariah. Sebaliknya, bertindak dengan 

tidak beradab, demi tujuan baik pun, adalah tidak mutu dan tidak etis. Misalnya orang yang 

memperjuangkan keyakinan politik atau keyakinan keagamaannya dengan cara yang tidak 

beradab justru merendahkan etika politik dan menghina agamanya sendiri. Sebenarnya banyak 

masalah dalam masyarakat kita sudah akan terpecahkan asal saja kita bertekad bersama untuk 

selalu bertindak secara beradab. Tak perlu dulu bicara akhlak mulia, cukup kalau kita mau 



membawa diri sebagai makhluk yang beradab saja. Karena keberadaban itulah yang 

membedakan manusia dari binatang. Jadi kita mestinya bertekad untuk tidak pernah bertindak 

secara tidak beradab, secara brutal, secara kejam atau keji, secara beringas, secara kasar tak 

sopan. Tekad ini justru perlu dipegang dalam memperjuangkan yang baik. Misalnya tindakan 

kasar dan brutal atas nama agama merupakan penghinaan terhadap agama yang diperjuangkan 

itu sendiri, dan tak mungkin tindakan tak beradab dan brutal berkenan di hadapan Tuhan. 

 

Penjabaran HAM dalam UUD 1945 

Perjuangan untuk mengakkan dan melindungi hak-hak asasi/dasar manusia seperti 

diperjuangkan akhir-akhir ini sebenarnya sudah sangat disadari oleh para pendiri bangsa ini, 

bahkan sebelum dinyatakan dalam Deklarasi Hak-hak Asasi manusia tahun 1948. Meskipun 

begitu, kesadaran akan penegakan hak asasi manusia tersebut masih belum seeksplisit dan 

sedetail sekarang ini. 

Seperti ditekankan oleh mohammad Hatta dalam sidang BPUPKI sebagai berikut:  

“Walaupun yang dibentuk itu negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa 

hak dari warga negara, agar jangan sampai timbul negara kekuasaan atau ‘machtstaat’, atau 

negara penindas” (Yamin, 1959: 2007 dalam Kaelan, 2007: 102). 

Atau perkataan Soekarno (sebagai Ketua Panitia Perancang UUD) sebagai berikut:  

“Atas dasar Undang-undang Dasar, maka hak-hak dasar tidak perlu dimasukkan ke dalam 

Rancangan Undang-Undang Dasar kita”. 

Pandangn ini kemudian ditanggapi: “saya memandang perlu hak-hak dasar dimasukkan dalam 

Undang-undang Dasar”. Kemudian dijawab oleh Ketua: “Tidak perlu, karena negara Indonesia 

berdasar pada kedaulatan Rakyat” (Al Hakim, 2014:77). 

Dalam pernyataan-pernyataan dalam sidang perumusan dasar negara tersebut, sangat 

jelas bahwa hak asasi manusia, atau disebut dalam istilah ‘hak dasar’ sudah menjadi perhatian 

bangsa ini dalam merumuskan dasar negara ini. Meskipun terjadi perbedaan pendapat mengenai 

dicantumkan atau tidak dicantumkannya hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, namun 

mereka sepakat bahwa hak-hak asasi manusia adalah sangat penting dan pada akhirnya poin-poin 

ataupun butir-butir dalam rumusan undang-undang tersebut secara implisit juga masuk dalam 

rancangan pembukaan UUD 1945 sebagaimana dijelaskan dibawah ini’ 



1. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea I dinyatakan bahwa: “Kemerdekaan adalah hak 

segala bangsa...”. dalam pernyataan ini terkandung pengakuan secara yuridis hak-hak 

asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana terkandung dalam deklarasi HAM PBB 

pasal I. Dasar kemerdekaan tersebut tidak bersifat individualis saja, melainkan 

menempatkan manusia sebagai mahluk sosial yaitu sebagai sebuah bangsa, dan Oleh 

karena itu hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dengan konsep kewajiban (asasi) 

manusia. 

2. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea III dinyatakan: “...Atas berkat rahmat Allah yang 

maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur , supaya berkehidupan kebangsaan 

yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan ini kemerdekaannya...”. Penryataan ini 

mengandung arti bahwa manusia adalah mahluk tuhan yang maha esa yang mengakui dan 

menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia untuk, misalnya, memeluk agama dan 

kepercayaannya masing (dalam kalimat: “supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas”). 

Hal ini sesuai dengan deklarasi HAM PBB pasal 18, yang juga tercantum dalam pasal 29 

Ayat (2) UUD 1945. 

3. Dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea IV menyatakan: “Pemerintahan negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa...”. Pernyataan ini menganggap bahwa negara Indonesia merupakan persekutuan 

hidup bersama, bertujuan untuk melindungi warga negaranya terutama dalam 

perlindungan hak-hak asasi manusia. Selain itu tujuan tersebut juga berkonsekuensi 

bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dalam suatu 

undang-undang yang bisa melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup 

bersama.  

Oleh karena itu, berdasarkan pembukaan UUD 1945 tersebut secara keseluruhan, maka 

Negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya, terutama 

terkait kesejahteraan hidup jasmani rohaninya, yang berkait dengan hak-hak asasi bidang sosial, 

politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan agama. Rincian ini kemudian terumuskan secara 

lebih detail dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 

Sejak masa Reformasi, isu akan perlindungan daan jaminan hak asasi manusia semakin 

kuat, bahkan termasuk agenda utama. Tema perlindungan HAM ini kemudian terwujud dengan 



dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia dalam konsideran dan ketentuan umum, yang terdiri dari 105 pasal yang meliputi 

berbagai hukum  tentang hak asasi manusia, perlindungan HAM, pembatasan terhadap 

kewenangan pemerintah, serta penehugan KOMNAS HAM sebagaai lembaga pelaksana atas 

perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. 

Dalam Undang-undang ini, di dalam pasal I misalnya dijelaskan bahwa hak asasi 

manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 

mahluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahNya yang harus dihormati, dijunjung 

tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia.  

Hak asasi tersebut, seperti tertera dalam undang-undang tersebut, meliputi hak untuk 

hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh 

keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, haka atas kesejahteraan, hak turut serta 

dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.  

Selain berisi hak-hak asasi, undang-undang juga menekankan dan menjelaskan tentang 

kewajiban dasar manusia, antara lain kewajiban untuk menghormati hak asasi tersebut, yang 

konsekuensinya setiap orang haruis tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Di Undang-udang tersebut juga diatur kewajiban dan tanggungjawab pemerintah untuk 

menghormati, melindungi, menegakkan, serta memajukan hak-hak asaasi tersebut yang diatur 

dalam undang-undang dan hukum internasional yang diterima oleh negara Republik Indonesia 

(Kaelan, 2007: 107). 

Sebagai tema sentral yang bergaung sejak Reformasi 1998, Negara Indonesia secara 

konsisten mengakomodasi tuntutan lebih atas penegakan hak asasi manusia. Hal ini terbukti 

dalam rumusan Amendemen Undang-Undang 1945 pada tahun 2002 telah memberi jaminan 

eksplisit terhadap prinsip penegakan hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam dalam BAB 

XA, dari pasal 28A hingga Pasal 28 J.  

Jika dibandingkan dengan pasal HAM Undang-Undang Dasar 1945 sebelum 

dilakukannya Amandemen, ketentuan yang mengatur tentang jaminan hak asasi manusia dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen 2002 bertambah dalam pasal-pasalnya, dan 

menuraikan lebih rinci mengenai pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Rinciannya antara lain 

misalnya tentang hak-hak sosial dijamin pada pasal 28 B ayat (1), (2), pasal 28C ayat (2), Pasal 



28 H ayat (30), hak ekonomi diatur dalam pasal 28 D, ayat (2), hak politik diatur dalam pasal 28 

D, ayat (3), hak perlindungan Hukum yang sama pada pasal 28 G, ayat (1), hak memeluk, 

memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi dan komunikasi melalui berbagai 

saluran yang ada. (Kaelan, 2007: 108).  

Tantangan dan Problematika HAM di Indonesia 

Penghormatan, perlindungan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia mengalami pasang surut, 

seturut dengan pasang surut rangkaian sejarah politik dan ketatanegaraan Indonesia. Sejak 

Kemerdekan hingga Reformasi Penegakan HAM merupakan isu yang sangat menarik semua 

kalangan, baik di level nasional maupun internasional. Begitu reformasi digulirkan 1998, rezim 

berubah (masa transisi) dari Orde Baru menuju Masa Reformasi, dari rezim otoriter menuju masa 

demokrasi.  

Seperti halnya pengalaman negara yang mengalami masa transisi politik, Indonesia juga 

menghadapi rangkaian persoalan terkait pelanggaran HAM di masa lalu yang menuntut 

diseleseikan secara adil dan tuntas. Selama masa Orla maupun Orba, pelanggaran HAM dari 

yang ringan hingga yang berat telah menyebakab trauma historis bagi bangsa Indonesia dimana 

tidak sedikit kalangan masyarakat yang telah menjadi korban, menderita ketidakadilan, tanpa ada 

penyeleseian secara tuntas dan adil. 

Kasus pelanggaran HAM di masa lalu setidaknya menyisakan beberapa masalah yang 

terus melanda bangsa ini diantaranya: 

a) Hak-hak korban pelanggaran HAM tidak pernah dipulihkan, sehingga secara psikologis 

menyebabkan perasaan perlakuan tidak adil. 

b) Para pelaku kejahatan/pelanggaran HAM tidak pernah ditindak secara hukum, sehingga 

menyebabkan hilangnya rasa keadilan bagi masyarakat. 

c) Para pelanggar HAM yang tidak segera diadili akan membuat preseden buruk, karena 

hukum tidak ditegakkan. 

 

Pengadilan terkait Pelanggaran HAM di Indonesia yang terjadi di masa lalu, seperti 

pembantaian ratusan orang pada masa G30/s 1965, pelanggaran DOM di aceh, Irian Jaya, 

kemerdekaan Timur-timur pasca jajak pendapat, Kasus Pembunuhan Misterius (petrus), Kasus 

Tanjung Priuk, kasus pembunuhan Munir, Trisakti, dan lain-lain, masih menunggu kejelasan dan 

ketegasan dalam penegakan Hak asasi manusia di Indonesia (AL Hakim, 2003: 83). Hingga hari 



ini, kita telah sedikit mengalami kemajuan, karena telah dibentuk panitia pengadilan Ad Hoc 

terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Timur. Hal ini terkait tekanan 

internasional, sehingga kredibilitas bangsa di mata internasional terkait penegakan hak asasi 

manusia berat sungguh dipertaruhkan.  

Maka bertolak dari pemikiran di atas, problematika HAM hendaknya segera dipecahkan 

dan diseleseikan secepatnya, sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat. Martabat korban 

pelanggaran HAM di masa lalu harus segera dipulihkan secara manusiawi dan adil melalui 

penegakan hukum dan rekonsiliasi nasional untuk kebaikan bersama. Dalam hal ini, ada 

beberapa problem yang perlu segera dipecahkan dan patut diagendakan sebagai agenda nasional 

dan tuntutan mendesak, antara lain: 

1. Kejelasan landasan-filosofis-yuridis bagi HAM 

Kejelasan ini terkait tuntutan positivisasi Hak asasi Mansia yang melekat dalam kodrat 

manusia ke dalam hukum positif negara. Hukum positif yang berlandaskan sejarah 

hukum seharusnya juga memasukkan hak asasi manusia yang dianggap merupakan 

hukum kodrat. Kadang orang sering mempertetangkan hukum kodrat dan hukum positif 

secara diametral. Hal ini tentu tak baik, karena menjaga martabat manusia adalah bagian 

dari menegakkan keadilan, seperti dicita-citakan oleh hukum positif. 

2. Political will pemerintah terhadap Penegakan HAM. 

Tekad pemerintah untuk menjamin martabat manusia dengan cara menegakkan prinsip-

prinsip HAM adalah syarat utama dalam usaha mengangkat harkat dan martabat manusia, 

seturut dengan meningkatkan kesadaran HAM pada masyarakat internasional. Hal ini 

akan memberi arah yang baik bagi “semakin meningkatnya harkat daan martabat manusia 

secara umum” seiring dengan meningkatnya umur bumi atau manusia. Pemerintah perlu 

aktif dalam kancah internasional untuk menelorkan konvesi-konvesi yang akan 

melindungi harkat dan martabat manusia secara keseluruhan. 

3. Pembentukan perangkat-perangkat dan kerja-kerja aktif dalam usaha penegakan HAM. 

Hal ini terkait usaha memberi basis kelembagaan yang memungkinkan dan usaha-usaha 

kongkrit dalam penegakan ham dan usaha mencegahnya terjadi lagi di masa depan, 

diantaranya dengan melakukan sosialisasi HAM, pendidikan HAM, Advokasi HAM, dan 

pembentukan kelembagaan HAM dari mulai terbentuknya Komnas HAM, penyediaan 

dan perumusan ketentuan pidana menyangkut HAM, ketentuan perlindungan saksi, 



prosedur penangkapan dan penahanan, proses peradilan, dan hal-hal lain yang 

mendukung penegakan HAM di negeri ini. 

Revitalisasi Pancasila sebagai Dasar dan Arah Menuju Supremasi Hukum bagi Tegaknya 

HAM 

Gerakan reformasi yang sejak semula mempunyai tujuan untuk melengserkan rezim Orde 

Baru dan menciptakan system pemerintahan yang demokratis, kini timbul semacam polarisasi 

visi dan misi dikalangan pendukungnya. Semakin hari semakin terlihat tajam bahwa perbedaan 

visi dan misi telah mengaburkan dasar dan arah yang hendak dituju. 

Demokrasi serta tuntutan untuk menghormati HAM yang menjadi kata kunci dalam 

gerakan reformasi telah terdistorsi sehingga kehilangan maknanya. Gerakan reformasi dalam 

proses apalagi produknya jauh dari tujuan ideal yang hendak dicapai. Yang muncul justru gejala-

gejala negatif dan kontra produktif dalam berbagai bentuk insiden yang bertentangan dengan 

nilai demokrasi dan HAM itu sendiri.  

Ketika bangsa ini gamang menentukan apa yang seharusnya menjadi paradigma bagi 

pengembangan HAM ? kiranya tidak terlalu muluk-muluk ketika kita menawarkan Pembukaan 

UUD 1945 dengan nilai-nilai luhurnya yang menjadi satu kesatuan integral dengan Pancasila 

sebagai Dasar Negara.  

Dengan meletakkan kembali Pancasila secara integral dengan pembukaan, maka 

penyatuan kembali visi-misi akan dapat menemukan landasan pijak yang sama, dalam upaya kita 

untuk mengembalikan hukum yang kehilangan supremasinya. 

Kesalahan yang terjadi selama ini didalam memahami dan menafsirkan Pancasila adalah 

melepaskannya dari asumsi-asumsi dasarnya yang tercantum dalam Pancasila, sehingga 

Pancasila beserta nilai-nilainya disalahgunakan atau dimanipulasi untuk tujuan-tujuan yang 

justru bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Agar Pancasila dapat memiliki kembali 

kredibilitasnya sebagai dasar Negara maupun sebagai pandangan hidup diperlukan revitalisasi 

terhadapnya sebagai langkah awal untuk mengembalikan wibawa hukum.  

Revitalisasi Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai makna bahwa Pancasila harus 

kita letakan dalam keutuhannya dengan pembukaan dan diekspolrasian sebagai paradigm dalam 

dimensi-dimensi yang melekat padanya, yaitu : dimensi realita yang berarti bahwa nilai-nilai 

yang terkandung didalamnya dikonkretisasikan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari; 

dimensi idealitas yang berarti bahwa idealism yang terkandung didalamnya bukanlah sekedar 



utopia tanpa makna, melainkan diobjektivasikan sebagai kata kerja untuk membangkitkan 

optimism bagi warga bangsa ini guna melihat hari depan secara prospektif; dimensi feksibilitas 

yang berarti bahwa Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selsai dalam kebekuan dogmatis 

dan normative, melainkan terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang 

terus berkembang. 

Revitalisasi Pancasila harus diarahkan juga pada pembinaan dan pengembangan moral, 

sedemikian rupa sehingga moralitas Pancasila dapat dijadikan dasar dan arah dalam upaya untuk 

mengatasi krisis yang sudah menyentuh kesemua sendi kehidupan. Moralitas Pancasila akan 

menjadi tanpa makna apabila tidak disertai dukungan suasana kehidupan hukum secara kondusif, 

dan pelaksanaan HAM dan demokrasi secara konkret ( Wibisono, 2001 :14). 

Antara moralitas dan hukum, HAM, dan demokrasi, terdapat korelasi yang erat, dalam 

arti bahwa moralitas yang tidak didukung oleh kehidupan hukum, HAM, dan dmokrasi yang 

kondusif akan menjadi subjektivitas yang satu dengan lainya akan saling berbenturan; sebaliknya 

ketentuan hukum, pelaksanaan HAM dan demokrasi tanpa disertai dasar dan alas an moral akan 

melahirkan suatu legalisme yang represif, kontraproduktif dan bertentangan dengan nilai-nilai 

kebenaran dan keadilan yang menjadi tujuan hukum dalam mendukung pelaksanaan HAM dan 

demokrasi sejati ( Wibisono, 2001:14). 

 

Evaluasi 

1. Kejelasan dalam menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai Landasan Filosofis HAM, 

Penjabaran HAM dalam UUDNRI 1945, Tantangan dan Problematika HAM di Indonesia, 

Revitalisasi Pancasila sebagai Dasar dan Arah Menuju Supremasi Hukum bagi Tegaknya 

HAM 

2. Kejelasan dalam mengevaluasi permasalahan Freeport dari perspektif konstitusi  

3. Keyakinan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara dan cita hukum di Indonesia 

bagi penegakan HAM di Indonesia 

 

 

 

 


