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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena atas berkat dan 

rahmat-Nya lah kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik, salawat serta salam  tidak 

lupa kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa bangga tugas ini kami 

persembahkan untuk seluruh mahasiswa Gunadarma serta teman dan dosen Pendidikan 

Pancasila Bapak Mei Raharja 

Dan makalah ini kami beri judul: 

Masih Adakah HAM di Republik Mimpi? 

Hak Asasi Manusia 

Pasal 28 I 

 

(5) Untuk menegakan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang 

demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan 

perundangan-undangan. 

Sesuai Pasal 28I ayat (5), dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 

Manusia . Oleh karena itu, perbuatan seorang atau kelompok, termasuk aparat negara, baik 

disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, 

menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia, baik seseorang atau kelompok 

yang dijamin oleh undang-undang dimaksud akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil 

dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran hak asasi yang demikian, 

disebut pelanggaran hak asasi yang ringan.  

Lain halnya pelanggaran hak asasi yang berat, seperti pembunuhan massal, pembunuhan 

sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara 

paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematik. Berdasarkan hal 

tersebut, dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau suatu lembaga mandiri yang 

kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan 
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pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, atau mediasi hak asasi manusia. 

Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi 

pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam 

Perserikatan Bangsa-bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.  

Demikian juga untuk tujuan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna 

berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam 

berbagai bidang kehidupan 

 

Dilihat dari kejadian-kejadian belakangan ini, HAM sudah sulit diberlakukan dalam kehidupan 

masyarakat madani. Padahal menurut undang-undang setiap warga negara memiliki HAM yang 

sama. Jika kita masuk dalam pemerintahan Indonesia, yang dimana dalam bahasa Yunani 

artinya “Negara Kepulauan”, HAM dalam setiap pulau masih kurang diperhatikan. 

Berbicara tentang HAM, pasti kita akan difokuskan pada lembaga yang dibuat pemerintah 

untuk meminta perlindungan pokok pada setiap individu di Indonesia. 

Contoh pada kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Terlihat jelas bahwa pemerintahan kita lamban 

dalam mengatasi masalah tersebut dan tidak menghargai hak asasi manusia. Meskipun ilmuan 

dari rusia mengatakan bahwa bencana itu diakibatkan karena gempa bumi. Tapi tidak 

seharusnya masyarakat yang tinggal di kawasan industri Lapindo itu harus menerima imbasnya. 

Masyarakat berhak meminta ganti rugi terhadapa kejadian itu. Tapi yang terlihat, mereka masih 

saja mengungsi di pengungsian yang disediakan pemerintah. Sudah jelas dalam setahun 

belakangan ini, masalah ini belum juga terselesaikan. 

Akibatnya, masyarakat kehilangan lahan pekerjaannya, terserang berbagai penyakit, sampai 

tidak bisa menikmati kehidupan yang layak. Anak-anak tidak dapat bermain seperti halnya 

sebelum bencana itu terjadi. Bagaimana pemerintah menyikapi hal tersebut dan kemana 

mereka?. 
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Sedangkan pemerintah hanya gencar mengobral suara dalam kampanyenya dan lupa setelah 

mereka mendapat tahta dalam pemerintahan. Apakah seperti itu pemerintahan yang 

diinginkan masyarakat Indonesia? Padahal dalam undang-undang dasar bab XA pasal 28 I ayat 4 

yang berisi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah 

tanggung jawab negara, terutama PEMERINTAH”.  

Kembali ke topik pembahasan mengenai undang-undang dasar pasal 28 I. Menegaskan bahwa 

pemerintahan telah mengabaikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat. 

Sedangkan masyarakat sangat membutuhkan tangan dari roda pemerintahan kita sekarang ini. 

Meskipun terlihat jelas bahwa kinerja tangan pemerintah dalam mengatasi perlindungan dan 

keadilan dalam HAM dapat dibilang lambat. 

Jika kita lihat kembali dalam roda pemerintahan kita sekarang ini, permasalahan HAM tidak ada 

henti-hentinya. Selalu saja menjadi topik pembicaraan dibeberapa media massa. Dan yang 

baru-baru ini permasalahan tentang HAM terjadi pada kasus “BLOWFISH”  di Jalan Ampera 

Raya. 

Disalah satu situs berita online yang kami temukan, dituliskan sebuah artikel yang berjudul 

“Komnas HAM: Protap 'Tembak di Tempat' Harus Diawasi dan Tak Menjadikan Polisi Imun”. 
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Jakarta - Komnas HAM mengaku sudah diajak bicara dan dimintai saran oleh Polri terkait Protap 

Kapolri Nomor 1/X/2010 tentang penanggulangan tindakan anarki. Namun Komnas HAM masih 

mengkhawatirkan penerapan Protap yang mengizinkan tembak di tempat ini di lapangan. "Kita 

khawatirkan itu. Apalagi dalam Protap tersebut diberikan kewenangan bagi mereka secara 

individu mengambil keputusan di lapangan," kata Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh saat 

dihubungi detik.com, Selasa (12/10/2010). Ridha mengatakan, Komnas HAM memang sudah 

memberikan beberapa masukan. Masukan berupa aspek legal yakni protap harus mengacu 

pada konvensi internasional anti-penyiksaan, hukuman kejam yang tidak manusiawi, dan 

prinsip-prinsip PBB terkait penggunaan kekerasan dengan senjata.  

 

"Prinsip lain terkait pelanggaran HAM kita masukkan ke situ. Memberlakukan pelaku tindak 

anarkis itu kan juga harus hati-hati, tidak boleh melanggar prinsip manusiawi," ujarnya. Komnas 

HAM juga memberi masukan kepada Polri agar tidak bertindak sewenang-wenang di lapangan 

karena protap ini juga tidak berdiri sendiri. Harus ada pengawasan di lapangan dalam 

penerapan protap ini. "Dalam prakteknya harus dimonitoring yang benar-benar. Karena sering 

terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam prakteknya," jelasnya. 

 

Menurut Ridha, pihaknya tengah berdiskusi membahas pengawasan penerapan protap ini di 

lapangan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam prakteknya. Karena protap ini 

sudah diberlakukan sejak 8 Oktober lalu. "Saat ini kita lagi mendiskusikannya bagaimana 

mengawal protap ini. Tentu kan teman-teman masih mempertanyakan soal protap ini. 

Termasuk saya sendiri," ungkapnya. 

 

Perlu diingat, lanjut Ridha, Protap ini  bukan menjadi imunitas atau kekebalan terhadap aparat 

untuk melakukan tindakan terhadap pelaku tindak anarkis. "Polisi yang melanggar juga harus 

dihukum. Makanya ini juga masih sosialisasi ke masyarakat. Supaya masyarakat tahu juga," 

imbuhnya. 
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Dari artikel berita yang kami unduh, jelas bahwa Protap dalam kepolisian masih simpang siur 

karena dapat melanggar HAM Pasal 28I Ayat (1) yang menegaskan bahwa hak untuk hidup (The 

Right To Life), bersama dengan sejumlah kecil hak lainnya, adalah hak asasi manusia yang tak 

dapat dikurangi dalam keadaan apapun, atau dengan arti lain bahwa UUD 1945 dengan secara 

tegas telah memberikan perlindungan yang bersifat khusus (Special Protection) terhadap hak-

hak tersebut yang tidak dimungkinkan akan adanya pembatasan oleh siapa pun dan dalam 

bagaimana pun. Sebagaimana ketentuannya yang berbunyi: 

 

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak 

beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai prbadi dihadapan hukum, dan 

hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang 

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. 

 

Oleh karena itu, HAM dalam pemerintahan kita harus benar-benar diperhatikan jika ingin 

membuat sebuah kebijakan khusus yang belum tercantum atau yang belum diketahui 

masyarakat luas. Namun pada berita diatas, seorang supir bus kopaja yang bernama Syaifuddin 

telah teraniaya. Padahal dia memiliki hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa seperti di 

jelaskan pada pasal 28I namun kembali lagi pada diri masyarakatnya masing-masing, jika 

mereka saling menghargai hak asasi sesama individu maka konfik tersebut tidak akan pernah 

terjadi. 

 

Kembali lagi kepada pemerintah sekarang ini, mereka tidak serius menangani kasus 

pelanggaran HAM yang dialami oleh supir bus kopaja yang jelas-jelas pelanggaran HAM yang 

dapat dikategorikan pelanggaran berat. Karena kita melihat pergerakkan, tapi kita tidak melihat 

adanya keadilan dalam HAM yang harusnya diterima oleh setiap warga negara.  

 

 

 



PENUTUP

UNIVERSITAS GUNADARMA 2010

KESIMPULAN 

 

Dari tulisan yang kami buat di atas dapat kami simpulkan bahwa pemerintah belum serius 

menangani masalah pelanggaran HAM yang ada di NEGERI ini. Mereka lebih mementingkan 

kunjungan kerja keluar negeri yang jelas-jelas tidak ada manfaatnya dan hanya menghabiskan 

uang Negara. Coba uang yang dipakai untuk kunjungan kerja tersebut dipakai untuk menangani 

permasalahan HAM yang ada di negeri ini, mungkin HAM akan lebih baik dan lebih dihargai di 

negeri ini. Pembangunan kembali lahan di Sidoarjo ataupun kebijaksanaan dalam pembantaian 

seorang supir bus kopaja. Seperti dosen Pendidikan Pancasila Universitas Gunadarma Bapak 

Mei Raharja bilang, kemacetan di ibukota merupakan contoh kinerja pemerintahan kita yang 

semrawut akan hal-hal yang terjadi pada Indonesia ini. 

 

 

 Demikian makalah ini kami buat, jika ada kesalahan dalam membuat sebuah argumen dalam 

laporan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sebagaimana manusiawi, 

kesalahan tentu pastinya ada. Oleh karena sebab itu, kami berharap semoga denga apa yang 

kami sajikan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi individu 

yang berguna bagi nusa dan bangsa. 

SELAMAT PAGI!!! 
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