MEMAHAMI SUBSTANSI HAK AZASI MANUSIA :
KAJIAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN AGAMA1
Oleh : Dr. H. Yayan Sofyan, MA2
Barang siapa yang membunuh manusia tanpa hak, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi,
maka seakan-akan orang itu telah membunuh seluruh manusia yang ada dimuka bumi.Dan barang siapa
yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan seluruh
manusia dimuka bumi.
(al-Qur’an)
Jika di dalam hatimu terukir kebenaran,
Maka di sana akan ditemukan keindahan dalam prilaku.
Jika dalam prilaku ada keindahan,
Disana akan tercipta harmoni, terutama dalam rumah tangga.
Jika harmoni di rumah terbentuk,
Maka akan ditemukan ketertiban dalam skala Negara.
Jika dalam Negara tercipta kedamaian dan ketertiban,
Maka seluruh jagat raya akan ditemukan kedamaian..
(Konfushe)
……. segala hak yang dimiliki dan dapat disimpan itu, semuanya berasal dari kewajiban yang dipenuhi
dengan baik. Itulah sebabnya maka hak boleh hidup itu, baru menjadi kepunyaan kita, apbila kita memenuhi
kewajiban warga dunia…
(Mahatma Gandhi)

Makna HAM Prespektif filosofis, sosiologis dan Agama.
Sebelum menjelaskan substansi masalah sebagaimana dikehendaki panitia yang
tertuang dalam judul, mari kita diskusikan bersama apa sebenarnya HAM itu?
Pertanyaannya cukup sederhana dan terkesan lugu. Tapi ternyata tidak mudah juga
untuk mendefinisikan konsep HAM yang dapat diterima apalagi dapat memuaskan
semua pihak, terutama bagi masyarakat dunia ketiga yang mengalami pahit
getirnya penjajahan barat dan korban kehidupan dunia global yang berwujud
neokolonialisme. Menurut Nowak (2003), Aini (2007), ada 4 faktor penyebab :
1. Sejarah konstruksi atau perumusan HAM. Secara historis, rumusan
instrument HAM baik nasional maupun internasional lahir dari konteks
masyarakat Barat, Eropa, Amerika Utara, serta Kristen.
2. Masalah HAM sulit dipisahkan dari problem dinamika politik hegemonik
barat dan ideologi kapitalisme, neokolonialisme, dan individualisme yang
merupakan produk proyek modernisme. Dalam konteks ini, selalu tercipta
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atmosphere tarik ulur pemaknaan dan signifikansi isu HAM dlaam tata
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Adanya perbedaan cara pandang tentang HAM. Ahli hokum akan
cenderung memahami HAM dalam sudut pandang formalisme,hal ini
berbeda dengan cara pandang ahli agama yang melihat dari sudut pandang
agama, etika dan moral. Perbedaan ini tentu saja akan menghasilkan
benturan, misalnya : jika HAM yang sifatnya asasi itu dianggap di atas
segalanya termasuk agama, maka ada pihak yang berpendapat bahwa tafsir
norma agama tidak boleh bertentangan dengan doktrin normatif HAM.
Pemikiran ini tentu saja akan sulit diterima oleh ahli agama yang meyakini
bahwa dogma agama tidak booleh dikalahkan oleh wacana sekuler.
(akibatnya adalah fatwa MUI yang mengharamkan pemikiran liberalisme,
pluralisme dan sekularisme).
4. Terkait dengan sejarah relasi sosial-hukum-politik seperti kolonialisme dan
pengalaman disharmoni Timur dan Barat, Islam dan Kristen yang berwujud
pada relasi dominasi dan subordinasi. Pengalaman ini membuat banyak
orang sulit melihat kelugugan dan netralitas konsep HAM yang ditawarkan
dan diprovokasi oleh masyarakat Barat (Aini, 2007)

Fokus utama pembahasan Hak Azasi Manusia adalah kemartabatan,
kehormatan dan keberlangsungan hidup manusia. (Aini, 2007). Karena secara
teologis dan moral, manusia memang mahluk yang mulia, terhormat dan
bermartabat. Secara sosiologis-historis, pemikiran tentang HAM mengingatkan
pada rentang sejarah pergumulan manusia melawan segala bentuk ketidakadilan,
kelaliman, penindasan atau penjajahan sebagai akibat dari hegemoni kekuasaan,
dan kekuatan ideologi elit yang berkuasa. Dari ini, kita dapat fahami bahwa usia
HAM sama tuanya dengan kesadaran manusia akan keinginan untuk meningkatkan
harkat martabatnya, kehormatan dan harga dirinya sebagai manusia. Kesadaran itu
dilakukan baik secara individual maupun kolektif. Dari segi teologis, perjuangan
ini sebagai aktualisasi pesan-pesan dasar ilahiah yang sangat menghormati
manusia, dimana seluruh ajaran agama memerintahkan untuk menghormati
manusia dan menjaga keberlangsungan hidupnya. Dan secara sosiologis, bertujuan
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untuk melindungi individu dan penyalahgunaan kekuasaan negara oleh sistem
kekuasaan yang otoriter dan para penguasa yang tiran. (Garraty, 1991).
Doktrin HAM memiliki akar religius, moral dan filosofis yang kuat. Ajaran
agama-agama besar telah memberikan pijakan religius yang jelas dalam hal
pengakuan terhadap HAM.

Seluruh agama-agama mengajarkan hak dan

tanggungjawab manusia kepada dirinya, sesama manusia dan bahkan lingkungan
hidup/alam semesta. Seluruh ajaran agama menentang prilaku curang, berbuat
aniaya, nista, menghina dan mengabaikan merupakan pelecehan terhadap martabat
manusia. Kepedulian agama-agama mengakar pada usaha tak terbatas tentang
obsesi memberikan hal yang terbaik pada umat manusia. Kebaikan tersebut tidak
hanya sebagai kebahagiaan duniawi, tetapi juga ukhrowi. Tokoh agama terus
berusaha memberikan jalan dan tuntunan yang dapat membimbing setiap pemeluk
agama untuk tidak semata-mata terfokus pada egoisme yang berujung pada
otoritaninisme dan absolutisme. (Aini, 2007).
Islam-- sebagai agama yang penulis anut, juga sebagian besar hadirin peserta
seminar-- meletakkan dasar-dasar ajarannya tentang HAM. Islam lebih rinci
memberikan pijakan yang konkrit tentang HAM. Bukan saja memberikan landasan
moral, Islam justru memberikan deskripsi teknis. Diantara deskripsi filosofis yang
dijabarkan Al-Qur’an adalah dalam ayat 17 : 70
Dan sesungguhnya telah Kami muliakan keturunan Adam, Kami angkut
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari hal yang baik dan
Kami lebihkan mereeka dengan kelebihan yang semburna atas kebanyakan mahluk
yang telah Kami ciptakan.
Dari ayat diatas menjelaskan

bahwa Allah dengan tegas menghargai

kemartabatan manusia, dan Allah sendirilah yang memberi kemartabatan ini.
Dalam ayat lain menjelaskan bahwa manusia merupakan mahluk yang mulia, lebih
mulia dibanding dengan mahluk lainnya (Q.S 38 : 72). Manusia sebagai
khalifatullah fil ard (wakil Tuhan di bumi) bertugas untuk menjaga kehormatan
manusia. Secara teknis, banyak ayat-ayat Al-Qur’an maupun hadis Nabi yang
mengatur tentang HAM secara rinci. Tentang kebebasan beragama :
Tidak ada paksaan dalam agama, sungguh telah jelas jalan yang benar dan
jalan yang sesat. Barangsiapa yang inkar kepada Thaguth dan beriman kepada
Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegangan pada simpul tali yang sangat kuat
dan tidak akan terputus, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
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Dalam ajaran agama-agama lain, ajaran Kristen sebagaimana dijelaskan dalam
buku Kejadian (Genesis) Buku Pertama dari Perjanjian Lama dimulai dengan
pemaparan tentang kesatuan asal usul mansuai dari satu sumber penciptaan. Dalam
doktrin ini dijelaskan bahwa manusia berasal dari satu asal-usul, bersaudara, dan
dikaruniai dengan pusaka yang sangat berharga yaitu cinta dan kasih sayang.
Dalam Leciticus dijelaskan bahwa : kamu tidak boleh menindas. Kamu mengasihi
tetanggamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. (Aini, 2007).
Dalam ajaran Hindu ada doktrin Manawa Darma Sutra yang mendorong orang
yang beriman untuk terus berusaha untuk memenuhi tanggungjawab keduniaannya
demi kepentingan sesama terutama orang yang lemah, lapar, gelandangan, dan
orang-orang yang tidak beruntung. Disini doktrin Hindu mengajarkan bahwa
seluruh elemen kehidupan manusia adalah suci, untuk dicintai dan dihormati, dan
untuk mencapai kebebasan dari segala bentuk penindasan. Demikian juga dengan
ajaran Budha. Dalam ajaran Budha ada doktrin yang menyebutkan : salah satu
kewajiban utama seorang Budha adalah keharusan mengatasi nafsu egoisme
(dana),

mencintai kebaikan (metta), dan kasih sayang (karuna) kepada yang

membutuhkan.
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat dasar HAM adalah :
1. HAM adalah anugerah Allah, diberikan kepada individu, ada dengan
sendirinya, tidak tergantung pada pengakuan dan penerapannya dalam system
hokum
2. HAM didasarkan pada penghormatan harkat dan martabat manusia.
3. HAM merupakan hak dasar yang kodrati, otomatis melekat pada diri setiap
manusia, dan langgeng sebagai karunia Allah.
4. HAM bersifat universal, melekat abadi sepanjang hidup pada entitas
kemanusiaan selama ia individu masih menjadi manusia.
5. HAM didasarkan pada asas kesetaraan antar sesama manusia ; semua yang
terlahir setara dan memiliki HAM yang setara (Non diskriminatir)
6. HAM mengimplementasikan kewajiban bagi individu dan pemerintah.

Cara Memperoleh HAK
Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh seseorang. Dalam memperoleh
hak ini, menurut James W. Nickel setidaknya ada dua teori, teori pertama teori Mc
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Closkey dimana pemberian hak adalah untuk dilakukan, untuk dimiliki, dinikmati
atau sudah dilakukan. Teori kedua adalah teori Joel Feinberg dimana pemberian
hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat
dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian
keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan
kewajiban. Hal ini berarti bahwa antara hak dan kewajiban merupakan dua hal
yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkannya. Karena itu ketika seseorang
menuntut hak juga harus melakukan kewajibannya. Inti pokok dari permasalahan
HAM di dalam konteks hubungan antar sesama manusia.
Hak merupakan anasir normatif, atau elemen yang terangkum dalam
norma-norma yang berfungsi sebagai penuntun manusia dalam berprilaku. (Aini,
2007). Dalam konteks ini, hak idealnya dapat berfungsi sebagai media pengayom,
pelindung kehormatan pemiliknya, menaga kebebasan dan menjamin kesetaraan,
persaudaraan serta peluang bagi manusia untuk mencapai kualitas hidup yang
paling optimal.(Nickel, 1996). Dari segi hukum, hak dapat diartikan sebagai
keadilan, kebenaran etis, atau kesesuaian dengan norma hukum, atau prinsipprinsip moral. Hak juga bermakna kepentingan, atau kepemilikan pada suatu objek,
atau konsep tentang klaim pribadi mengenai kepemilikan yang sah terhadap objek
yang dimiliki, digunakan, dinikmati atau dipindah tangankan seperti apa yang
diinginkan pemiliknya (Aini, 2007).
Konsep hak sebagai kepemilikan merupakan hasil capaian seseorang dalam
bingkai keadilan. Hak merupakan suatu yang harus diperjuangkan, hak dapat
dimiliki sebagai buah perjuangan manusia. Sebagai hasil capaian manusia, maka
hak merupakan sesuatu yang bersumber di luar diri manusia. Sebelum mencapai
hak, manusia harus melakukan kewajiban. Artinya, hak merupakan akibat dari
perbuatan seseorang yang melakukan kewajiban. Atau kewajiban merupakan
prasyarat bagi orang yang ingin memiliki hak. Tegasnya tidak mungkin ada hak,
kalau tidak melakukan kewajiban. Hak dan kewajiban bagai dua sisi uang yang
berbeda. Ia merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan, ia selalu
bergandengan, menyatu dalam fungsi dan tujuan, walau tentu saja berbeda dalam
urutan. Hak merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban, artinya kewajiban
terlebih dahulu ada, ia sebagai sebab, sedangkan hak merupakan akibatnya.
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Hak Azasi Manusia merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia,
yang tanpannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Demikian yang
ditegaskan oleh Jan Materson, seorang komisioner HAM PBB. Sementara John
Locke menyatakan bahwa hak azasi manusia adalah hak-hak yang diberikan
langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh
karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Hak
ini sangat fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hal
kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. (Mansyur
Effendi, 1994, ICCE, 2003). Dikatakan HAM sebagai hak fundamental karena
HAM menjadi pijakan dan kerangka dasar bagi manusia untuk dapat
mengoptimalkan potensi kemanusiaannya. Tanpa adanya HAM, tentu saja kualitas
kehidupan manusia tidak akan tercapai dalam capaian yang maksimal. Karena
sifatnya yang sangat essensial, maka HAM merupakan hal yang tidak bisa ditawartawar lagi, keberadaanya harus ada, dan tidak ada seorangpun atau sebuah institusi
apapun yang dapat mencabut, mengurangi atau merampas dari pemiliknya. Karena
HAM merupakan anugerah dari Tuhan, maka siapapun yang mencabut,
mengurangi atau merampas, pada hakikatnya telah melecehkan Tuhan itu sendiri.
Dari sudut pandang ini, HAM dimiliki secara otomatis oleh setiap orang
tanpa harus diperjuangkan lebih dahulu, tanpa memilih warna kulit, jenis kelamin,
agama, golongan serta kewarganegaraan. Oleh karena itu, UU No 39 tahun 1999
tentang HAM mendefinisikan HAM sebagai : seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
oleh Negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM dan Nilai Budaya Barat
Tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai HAM Universal yang diikuti oleh
semua bangsa di dunia sekarang ini merupakan produk barat. Para ahli sejarah
mengatakan bahwa HAM adalah hasil capaian spektakuler filsafat politik modern
(Aini, 2007). Walaupun basis awal kelahiran HAM, terutama dalam wujud nilainilai dan farmentasi usaha sporadis sudah cukup lama, namun menurut Aini,
konstruksi HAM dalam bingkai hukum, khususnya hukum Internasional masih
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relatif baru. Bahkan konsep HAM sebagai rumusan yang telah dibakukan dalam
sejumlah instrument hukum Internasional, dalam beberapa aspek masih
diperdebatkan.
Konsep HAM dalam konteks dunia barat bermula dari “natural rights”,
kemudian beralih menjadi “rights of man”. Istilah “rights of man” juga ternyata
tidak secara otomatis mengakomodasi pengertian yang mencakup “rights of
woman”. Karenanya “rights of man” oleh Eleonor Roosevelt diganti menjadi
“human rihts” agar maknanya mencakup “man” dan “woman” (Tim ICCE, 2003).
Gagasan pokok dari HAM adalah pengharagaan dan penghormatan
terhadap manusia dan kemanusiaan (Purbopranoto, 1982). Gagasan ini membawa
kepada

sebuah

tuntutan

moral

tentang

bagaimana

seharusnya

manusia

memperlakukan sesama manusia. Tuntutan moral itu sejatinya merupakan ajaran
inti dari semua agama. Sebab semua agama mengajarkan pentingnya penghargaan
dan penghormatan terhadap manusia tanpa ada perbedaan dan diskriminasi.
Tuntutan moral itu diperlukan, terutama dalam rangka melindungi
seseorang atau suatu kelompok yang lemah atau “dilemahkan” dari tindakan
dzalim dan semena-mena yang biasanya datang dari mereka yang kuat dan
berkuasa. Karena itu, essensi dari konsep HAM adalah penghormatan terhadap
kemanusiaan seseorang tanpa kecuali dan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan
apapun dan demi alasan apapun, serta pengakuan terhadap martabat manusia
sebagai mahluk termulia di muka bumi.
Kesadaran akan pentingnya HAM dalam wacana global muncul bersamaan
dengan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral
pembangunan (human centred development). Konsep HAM berakar pada
penghargaan terhadap manusia yang bermartabat. Konsep HAM menempatkan
manusia sebagai subjek, bukan objek dan memandang manusia sebagai mahluk
yang dihargai dan dihormati tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin,
suku, bangsa, maupun agama.
Sebagai mahluk bermartabat, manusia memiliki sejumlah hak dasar yang
wajib dilindungi, seperti hak hidup, hak menyampaikan pendapat, hak berkumpul,
serta hak beragama dan memiliki kepercayaan. Nilai-nilai HAM mengajarkan agar
hak-hak dasar yang asasi tersebut dilindungi dan dimuliakan. HAM mengajarkan
prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi,
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eksploitasi dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apapun dan juga tidak
boleh ada pembatasan dan pengekangan apapun terhadap kebebasan dasar
manusia, termasuk didalamnya hak kebebasan beragama.

HAM, Budaya Indonesia dan Pancasila
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki budaya yang luhur. Sejak
dahulu bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang memiliki tatakrama, tatakesopanan
dan tatakepatutan yang tinggi sebagai cerminan keharmonisan pribadi-pribadi dan
hubungan antar pribadi-pribadi (bermasyarakat). Keharmonisan bangsa kita terlihat
dari tradisi dan budaya kebersamaan, guyub, dan gotong-royong, satu sama lain
saling membantu dan membela. Dari spirit inilah lahir Pancasila dan UUD 1945.
Kalau kita lihat lagi sejarah pergumulan ideologi dalam sidang BPUPKI
dan PPKI tahun 1945, pembahasan tenntang nilai HAM mana yang harus diambil
untuk dijadikan dasar Negara, apakah HAM Barat sesuai dengan Bill of Rights
yang mempunyai latar belakang individualisme, atau perlindungan secara utuh
pada perorangan, atau

mengambil konteks budaya dan adat istiadat bangsa

Indonesia sendiri yakni nilai-nilai HAM keindonesiaan seperti kehidupan sosial
yang bersifat kekeluargaan atau gotong royong?
Soepomo menolak konsep HAM Barat untuk diterapkan menjadi dasar
konstitusi kita. Karena menurutnya, HAM Barat berbeda dengan budaya Indonesia
yang bersifat kekeluargaan, sementara HAM barat bersifat individualisme,
walaupun dalam hal-hal tertentu, Soepomo menerima beberapa konsep seperti hak
menyampaikan pendapat,

berserikat dan berkumpul.(Sekneg, 1995). Soekarno

mengakui bahwa konsep dasar HAM di barat muncul dari semangat
individualisme, liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan budaya
Indonesia. Namun ia berkeyakinan bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dan
karenanya ia berkeyakinan ada konsep HAM yang sesuai dengan budaya Indonesia
yaitu menurutnya HAM berkedaulatan rakyat (kekeluargaan) bukan individu.
Sementara menurut M. Hatta menawarkan hak-hak dasar warga Negara
dimasukkan ke dalam UUD 45, yaitu gotong royong dan usaha bersama bukan
Negara kekuasaan. Artinya, Negara bisa berbuat sewenang-wenang terhadap
rakyatnya, karena itu perlu memberikan ruang supaya rakyat dilindungi dari
kekuasaan Negara yang tiran. Kekhawatiran Hatta didasarkan pada praktik
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beberapa di Eropa seperti Jerman dimana otoritas Negara yang berkedaulatan
rakyat bisa digunakan untuk menindas rakyat. Untuk menjamin hak-hak rakyat
sebagai individu, Hatta mengusulkan untuk memasukkan hak-hak warga dalam
UUD 45. oleh karena itu, rumusan HAM dalam UUD 45 yang kita kenal sekarang
ini lahir dari hasil perdebatan BPUPKI dan PPKI tahun 1945 yang cukup panjang
bukan saja pada rumusan konsep, tetapi juga masuk ke wilayah ideologis, dimana
perasaan anti penjajahan mewarnai konsep HAM UUD 1945. (Jahar, 2007)
Pertanyaan kita, bagaimana pandangan kita tentang HAM dikaitkan dengan
Pancasila dan UUD 45? Kalau kita lihat deklarasi terbaru HAM se dunia ke 2 di
Wina Austria tanggal 25 Juni 1993 paragraf 3 dinyatakan bahwa : Semua HAM
adalah universal, tidak bisa dibagi-bagi atau indivisible, saling bergantung dan
saling berhubungan atau inter-dependent and inter-related. Lalu, kekhususan atau
particularities, secara nasional dan regional yang signifikan dan berbagai latar
belakang sejarah, cultural dan agama hendaknya diperhatikan dan tugas setiap
Negara atau pemerintahan untuk mengembangkan dan melindungi HAM terlepas
dari sistem politik, ekonomi dan kulturalnya. (Hasibuan, 2008).
Pendekatan yang tepat digunakan dalam memahami HAM di Indonesia
adalah pendekatan konstitusional. Sebab, konstitusi UUD 1945 merupakan sumber
dasar atau basic law yang bersifat dinamis untuk mengaturan seluruh masyarakat
Indonesia. Dengan kata lain, kita memahami HAM karena bersumber pada
konstitusi UUD 1945 yang dinamis. Hal ini menyatakan bahwa UUD 1945 tidak
hanya sebagai dokumen hokum (legal document) namun juga berisikan aspek nonhukum (non-legal) seperti pandangan hidup, cita-cita moral, keyakinan falsafah,
religius serta keyakinan politik bangsa. (Hasibuan, 2008).
Secara filsafati, Pancasila memandang bahwa manusia dianugerahi oleh
Tuhan akal budi dan nurani yang memberi kemampuan untuk membedakan yang
baik dan buruk yang akan membimbing dan mengarahkan perilaku manusia. HAM
dalam nilai dasar Pancasila tidak saja berisi kebebasan dasar tetapi juga berisi
kewajiban dasar yang melekat secara kodrati. Hak dan kewajiban azasi ini tidak
dapat diingkari. HAM menjadi dasar berbangsa & bernegara. HAM bagi manusia
Indonesia didasarkan pada keyakinan bahwa manusia adalah mahluk Tuhan Yang
Maha Esa, dan oleh karena itu, HAM bersifat asasi dan kodrati yang bersifat
universal dan abadi. Karena bersifat universal, maka HAM itu sendiri tanpa
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dibatasi oleh perbedaa-perbedaan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama,
usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa, sesuai dengan nilai-nilai budaya
masyarakat Indonesia. (Jahar, 2007).
Pancasila sebagai dasar negara mengandung konsep bahwa manusia
diciptakan oleh Tuhan bersifat monodualistik, yakni sebagai mahluk individu yang
bersifat perorangan sekaligus mahluk sosial. Dan kewajiban menjunjung tinggi
HAM tercermin dalam pembukaan UUD 1945.
HAM di samping sebagai nilai-nilai dasar kemanusiaan yang menjadi hak
manusia baik secara individual maupun kolektif, ia juga harus mencerminkan
Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Artinya, HAM yang berlaku di
Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai budaya dan tradisi keindonesiaan. Bahkan
harus ditekankan bahwa HAM bagi masyarakat Indonesia itu adalah memadukan
ajaran agama, nilai-nilai moral kemanusiaan dan ideologi Negara (Pancasila).
Kendati demikian, HAM yang berlaku di Indonesia juga merujuk pada DUHAM
PBB 1948. (Jahar, 2007).

HAM dalam Islam.
Islam adalah sebuah agama yang sempurna, ajarannya universal dan
komprehenshif meliputi semua bidang kehidupan manusia lahir-batin meliputi :
aqidah, ibadah, muamalat dll yang masing-masing ajarannya berintikan tentang
mekanisme pengabdian manusia kepada Allah melalui dua dimensi, hablun billahi
hubungan vertikal (hubungan dengan Allah) dan hablun binnaasi, hubungan
horizontal (hubungan dengan sesama manusia). Kesemua dimensi tersebut
dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang disebut dengan istilah syari’ah.3 Dalam
konteks syariah itulah terdapat ajaran tentang HAM. Adanya ajaran tentang HAM
inilah menunjukkan bahwa Islam telah menempatkan manusia sebagai mahluk
terhormat dan mulia. Karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap
3

Menarik untuk diperhatikan apa yang ditulis oleh Albert Hasibuan dalam Politik Hak Azasi Manusia
(HAM) dan UUD 1945, dalam Law Review, Jurnal Universitas Pelita Harapan, Vol vii No 1 Jui 2008 :
…Salah satu karakteristik yang esensial dari HAM dalam Islam bahwa dia terdiri dari kewajiban
(obligations) dengan Allah SWT. Dan mendapatkan kekuatannya dari hubungan ini. HAM hanya ada dalam
hubungannya dengan kewajiban manusia. Para idndividu mempunyai kewajiban tertentu terhadap Allah,
sesama manusia dan alam semesta semuanya dirumuskan oleh syariah. Bilamana individu memenuhi
kewajiban-kewajiban ini, dia mendapatkan hak dan kebebasan tertentu yang kembali dirumuskan oleh
syariah. Sedangkan, pandangan liberal menganggap bahwa satu-satunya realitas adalah realitas individu.
…..kesulitan teori demokrasi liberal yang modern adalah lebih dalam dari yang pernah dipikirkan.
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manusia merupakan tuntutan dari ajaran Islam itu sendiri yang wajib dilaksanakan
oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa kecuali.
HAM merupakan hak kodrati yang dianugerahkan Allah kepada setiap
manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun.
Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal dan abadi, tidak boleh
diubah atau dimodifikasi. Dalam Islam terdapat dua hak, yakni hak Allah
(haqullah) dan hak manusia (haq al-Insaan), kedua hak ini saling melandasi dan
saling keterkaitan satu sama lain.
Contoh hak Allah adalah shalat, manusia tidak perlu ikut campur atau
memaksa orang lain untuk shalat karena shalat merupakan hak Allah. Shalat
merupakan urusan pribadi yang bersangkutan dengan Allah. Meskipun demikian
dalam shalat itu ada hak individu manusia yaitu berbuat kedamaian antar
sesamanya. Dan sebagai contoh tentang hak manusia adalah hak kepemilikian,
setiap orang berhak untuk memanfaatkan harta yang dimilikinya. Namun demikian
pada hak manusia itu tetap ada hak Allah yang mendasarinya. Dalam harta itu ada
kewajiban manusia untuk mengeluarkan zakat. Dan, meski harta itu merupakan
harta milikya, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk tujuan yang bertentangan
dengan syariat. Manusia sebagai pemilik hak, diakui dan dilindungi dala
penggunaan haknya, namun tidak boleh melanggar hak Allah. Jadi dapat
disimpulkan bahwa kepemilikan hak pada manusia bersifat relative, sementara
pemilik hak yang absolut hanyalah Allah.
Dalam Islam, secara substansial, konsep HAM bukanlah barang baru, konsep
HAM dalam Islam lebih awal dibandingkan dengan konsep lainnya. Namun,
Istilah HAM itu memang belakangan. Kalau substansi nilai-nilai HAM yang kita
maksudkan, maka HAM dalam Islam jauh lebih dahulu dibanding dengan Magna
Chatra. HAM dalam Islam lebih awal 600 tahun. Piagam Madinah4 misalnya,
pokok-pokok pikirannya telah terumuskan hampir mirip dengan nilai-nilai HAM
4

Piagam Madinah ditandatangani oleh Penduduk Madinah baik muslim maupun kafir pada tahun pertama
hijriyah, setibanya Nabi di Madinah, sebelum terjadinya perang Badar. Ada beberapa kelompok masyarakat
dengan beberapa kelompok agama yang tinggal di Madinah, dari kelompok Islam terdiri dari Muhajirin dan
Anshar, Muhajirin didominasi oleh Bani Hasyim dan Bani Muthalib, dari kelompok Anshar ada dua suku
besar yaitu Aush dan Khadraj. Dari kelompok kafir terdiri dari tiga kelompok besar, pertama orang
musyrikin yang menyembah berhala (paganisme), orang Kristen dari kelompok Najran, sementara kelompok
Yahudi berasal dari kelompok Bani Nadzir, Bani Qunaiqa, dan Bani Quraidhah. Lebih lanjut baca Ahmad
Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945 : Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup
Bersama dalam Masyarakat Majemuk (Jakarta : UI Press, 1995).
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yang mencakup masalah :a). berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga b).
saling membantu dalam menghadapi musuh bersama c). membela mereka yang
teraniaya d). saling menasehati e). menghormati kebebasan beragama.

Para ahli ushul fiqh memformulasikan hak azasi ini menjadi lima yang dikenal
dengan “adh-dharuriyaat al-khams” atau lima perkara yan pokok, yaitu menjaga
agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga keturunan.
Permasalahan HAM dalam Islam secara garis besarnya adalah :
a. Hak Persamaan dan kebebasan : bahwa pada prinsipnya manusia itu sama,
tanpa harus membeda-bedakan jenis kelamin, suku, bangsa atau bahasa yang
membedakan hanyalah ketaqwaan seseorang , seperti yang terkandung dalam
surat Al-Hujurat (49) ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya Kami
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling
menenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah
adalah orang yang paling bertaqwa…..
b. Kebebasan Beragama : Islam memandang bahwa kebebasan beragama
merupakan hak manusia yang paling azasi karena keyakinan kepada Tuhan
pilihan pribadi dan tidak boleh dipaksakan seperti dalam firman
Allah………. tidak ada paksaan dalam Agama, sesungguhnya telah jelas
jalan yang benar daripada jalan yang sesat (Al-Baqarah : 256). Lakum
diinukum waliyaddiin, bagimu agamamu bagiku agamaku (al-Kafirun)
Namun ada persoalan besar dalam hukum Islam yakni masalah hukuman bagi
orang murtad (keluar dari Islam)?. Dalam fiqh Islam diberikan hukuman
yang berat yakni hukuman mati bagi siapa saja yang keluar dari Islam. Hal
ini berdasarkan sebuah hadis : tidak halal darah (dibunuh) seorang muslim
yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) utusan
Allah, kecuali karena salah satu dari tiga sebab : yaitu pezina, orang yang
membunuh dan orang murtad dari agamanya (HR.Jama’ah). sementara
dalam pasal 18 Declaration of Human Rights dikatakan bahwa memilih
agama merupakan Hak Azasi Manusia. Demikian juga orang yang berbeda
agama tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarga muslim seperti yang
dijelaskan dalam hadis : seorang muslim tidak berhak mendapatkan warisan

12

dari seorang yang kafir, demikian juga seorang kafir tidak berhak untuk
mendapatkan warisan dari seorang muslim. dalam Kompilasi Hukum Islam
dinyatakan bahwa Murtadnya seseorang bisa menjadi sebab terjadinya
perceraian. Persoalannya bagaimana kita menjawab persoalan-persoalan
tersebut dan bagaimana membangun kerangka fikir kita untuk membuat suatu
argumentasi bahwa Islam tidak bertentangan dengan HAM? Bahwa Islam
agama yang mesuai dan mendukung HAM?
c. Hak Hidup (Perlindungan Jiwa). Hak untuk hidup merupakan anugerah
Tuhan. Karenanya tidak boleh seorangpun yang berhak merampas nyawa
seseorang

tanpa

alasan

yang

dibenarkan

hukum.

Tindakan

yang

menyebabkan seseorang kehilangan nyawa maka hukumannya adalah
kehilangan nyawa seperti yang termaktub dalam surat al-Baqarah : 178
….Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash dalam
pembunuhan….. dalam ayat lain dikatakan bahwa : barang siapa yang
membunuh nyawa se orang manusia

tanpa didasari hak, maka

sesungguhnya ia telah membunuh manusia seluruhnya………. Demikian
qishash dikenakan bukan saja pada pembunuhan, tetapi juga dalam
penganiayaan sebagaimana diterangkan dalam surat al-Ma’idah : 45 …….
Dan Kami telah tetapkan mereka di dalamnya (Taurat), bahwasanya jiwa
(dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga
dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada qishashnya……..
d. Perlindungan terhadap Akal. Karena akal merupakan unsur yang paling
penting bagi kehidupan manusia yang beradab, karena itu Islam secara
khusus memberikan perhatian dan perlindungan serta melarang untuk
merusaknya. Untuk itu Allah haramkan segala sesuatu yang dapat
merusaknya seperti meminum khamr dan zat lain yang dapat memabukkan
dan selanjutnya merusak jaringan syaraf.

Dalam surat al-Ma’idah ayat 90

Allah berfirman : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)
khamr, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah
adalah perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar
kamu mendapat keberuntungan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa
Rasulullah SAW telah mendera peminum khamr dengan dua pelapah kurma
sebanyak empat puluh kali (HR. Muslim).
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e. Hak Kemerdekaan Pribadi. Pada awal Islam, perbudakan manusia masih
berlaku karena terus terang bahwa budak merupakan tulang bunggung
masyarakat Arab pada waktu itu baik didalam keluarga yang menjalankan
pekerjaan

keluarga,

dalam

perekonomian

sebagai

melaksana

real

perekonomian : mengangkut, menjual dan mengantarkan barang, bertani dsb.
Islam mengakui perbudakan sebagai institusi, tetapi mengharuskan
membatasi sumber-sumber yang menambah perbudakan. Disamping itu juga
memperjuangkan kondisi mereka dan mendorong pembebasan mereka
melalui berbagai cara, baik cara aama maupun cara kemanusiaan. Ada
beberapa pelanggaran yang hukumannya adalah memerdekakan budak
diantaranya melakukan hubungan biologis

pada siang hari dibulan

Ramadhan. Hal ini berdasarkan hadis bahwasanya seorang laki-laki
melakukan hubungan biologis disiang hari di bulan Ramadhan, maka
Rasulullah menyuruhnya membayar kafarat dengan memerdekakan seorang
budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada
60 orang miskin (HR. Muslim).
f. Hak Kehormatan Pribadi. Kehormatan atau harga diri merupakan aspek yang
dipandang penting, sejajar dengan jiwa dan akal yang harus dijunjung tinggi.
Karena itu Islam melindungi kehormatan individu, tidak boleh diganggu dan
dilecehkan oleh orang lain. Bahkan Islam melarang seseorang untuk menjual
kehormatan dirinya dengan melacurkan diri dalam perzinahan. Untuk itu
Allah memberikan sanksi yang berat bagi pelakunya seperti yang termaktub
dalam surat An-Nur :2 Perempuan dan laki-laki yang berzina, maka deralah
masing-masing seratus kali.
g. Hak atas Milik Benda dan Kekayaan. Hak untuk memiliki benda dan
kekayaan dilindungi dan diakui dalam ajaran Islam juga oleh semua
peradaban dimuka bumi ini. Terhadap hak milik orang lain tidak
diperbolehkan untuk mengganggu atau mengambil alih tanpa alasan yang
sah. Oleh karena itu pencurian, perampasan, dan penipuan diberikan sanksi
yang berat.
h. Hak Atas Jaminan Sosial. Dalam ajaran Islam, harta bukan merupakan hak
mutlak seseorang. Di dalam setiap harta terkandung hak orang lain. Hak itu
diantaranya adalah zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang

14

berkaitan dengan harta kekayaan. Orang yang memiliki harta diwajibkan
untuk mengeluarkan zakat, bila tidak – disamping orang tersebut
mendapatkan adzab yang pedih di akhirat kelak—pemerintah/penguasa boleh
mengambil harta (zakat) secara paksa. Zakat yang dikeluarkan itu berfungsi
untuk memberikan jaminan sosial bagi orang yang fakir/miskin. Hal ini
ditegaskan dalam surat At-Taubah 103 “ Ambillah (zakat) dari sebagian
harta mereka, (dimana dengan zakat itu) dapat bersihkan dan sucikan harta
mereka….. zakat berfungsi sebagai katalisator antara yang kaya dan miskin.

Untuk tidak dikatakan bahwa Islam bertentangan dengan HAM, ditambah
ketidak puasan negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI (Organisasi
Konsprensi Islam) terhadap sejumlah ketentuan HAM yang diproklamasikan
PBB (Declaration of Human Rights), maka umat Islam telah merumuskan juga
sejumlah hak azasi versi Islam yng dituangkan dalam kesepakatan bersama “The
Cairo Declaration of Human Righats in Islam” yang dideklarasikan tanggal 5
Agustus 1990. Bentuk, dan sistematikanyapun mirip dengan DHR.
Deklarasi Cairo terdiri dari dua bagian yaitu pertama pendahuluan atau
konsidran dan kedua adalah batang tubuh

yang terdiri dari 25 pasal.

Memperhatikan jiwanya, deklarasi tersebut bersifat religius untuk mewujudkan
peradaban universal yang serasi, harmonis antara dunia dan akhirat, juga antara
pengetahuan dan keimanan. Peradaban yang sekuler dan materialistis dihindari
dan dijauhi karena bertentangan dengan semangat Islam. Deklarasi ini
merupakan refleksi substantif dan semangat dari HAM versi al-Qur'an dan Hadis.
Tujuannya agar semua pihak dapat memahami nilai HAM yang selaras dengan
ajaran Islam.
Namun yang terpenting dari semua itu adalah sikap penerimaan umat Islam
terhadap nilai HAM tersebut. Apakah umat Islam mau menerima HAM sebagai
nilai yang selaras dengan ajaran agamanya atau tidak? Nilai-nilai HAM hanya
bisa diterima oleh umat Islam yang memahami dan mentoleransi adanya
keberagaman pemikiran, peradaban, agama dan budaya. Bukan hanya
mentoleransi adanya keragaman pemahaman tersebut, tetapi bahkan mengaku
kebenaran masing-masing pemahaman itu. Inilah yang disebut dengan
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pluralisme. Untuk sementara waktu, umat Islam di Indonesia menurut Rahman,
(dalam Gaus, 2005), setidaknya ada tiga sikap keagamaan umat Islam :
1.

ekslusif yang menganggap bahwa Islam satu-satunya agama yang
kebenarannya mutlak, sedangkan agama lain adalah salah dan
menyesatkan.

2.

inklusif yang memahami bahwa agama yang dipeluk seseorang
merupakan jalan kebenaran, namun agama lain juga merupakan jalan
kebenaran, meski dengan tingkat yang berbeda.

3.

parelelisme/pluralisme yang menganggap bahwa setiap agama
merupakan jalan yang ditempuh untuk menuju kebenaran.

Menarik untuk disimak apa yang ditulis oleh Mohamed Fathi Osman (2006)
tentang Pluralisme :
Bentuk kelembagaan dimana penerimaan terhadap keragaman melingkupi
masyarakat tertentu atau dunia secara keseluruhan. Maknanya lebih dari
sekedar toleransi moral atau koeksistensi pasif. Toleransi adalah persoalan
kebiasaan dan perasaan pribadi, sementara koeksistensi adalah semata-mata
penerimaan terhadap pihak lain, yang tidak melampaui ketiadaan konflik.
Pluralisme, disatu sisi, menyaratkan ukuran-ukuran kelembagaan dan legal
yang melindungi dan menyaratkan kesetaraan dan mengembangkan rasa
persaudaraan di antara manusia sebagai pribadi dan kelompok, baik
ukuran-ukuran itu bersifat bawaan ataupun perolehan. Begitu pula,
pluralisme menuntut suatu pendekatan yang serius terhadap memahami
pihak lain dan kerjasama membangun untuk kebaikan semua. Semua
manusia seharusnya menikmati hak-hak dan kesempatan-kesempatan yang
sama sebagai warga Negara dan warga dunia. Setiap kelompok semestinya
memiliki hak untuk berhimpun dan berkembang, memelihara identitas dan
kepentinganya, dan menikmati kesetaran hak dan kewajiban Negara dalam
Negara dan dunia internasional.
HAM : antara Nilai Partikular versus Nilai Universal
Wacana tentang apakah nilai-nilai HAM berlaku secara universal diamana
nilai-nilai tersebut berlaku diseluruh Negara ataukah nilai-nilai HAM itu sangat
kontekstual yakni mempunyai kekhususan dan tidak berlaku untuk setiap Negara
karena ada keterkaitan dengan nilai-nilai cultural yang tumbuh dan berkembang
pada suatu Negara? Efek dari wacana ini di Indonesia contohnya berkembang
statement dari berbagai kalangan yang menganggap bahwa secara filosofis dan
sosiologis HAM tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Indonesia mengacu
filosofis agama dan kegotongroyongan. Demikian pula HAM dianggap
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bertentangan dengan Islam, karena dalam Islam hak manusia tidak berdiri
sendiri, melainkan juga terkait erat dengan hak Allah. Sedangkan HAM adalah
konsep liberal yang sangat mengacu pada moralitas barat.
Menurut Davies (1994) setidaknya ada tiga teori yang dapat dijadikan
kerangka analisis untuk memetakan masalah diatas :
1. Teori realitas (realistic theory). Teori ini mendasari pandangannya pada
asumsi adanya sifat manusia yang menekankan self interest dan
egoisme dalam dunia, seperti betindak anarkhis. Dalam situasi anarkis,
setiap manusia saling mementingkan dirinya sendiri sehingga
menimbulkan chaos dan tindakan yang tidak berprikemanusiaan antara
individu dalam memperjuangkan egoisme/self interest-nya. Dalam
situasi anarkis, prinsip universalitas moral yang dimiliki setiap individu
tidak dapat berlaku dan berfungsi. Untuk mengatasi situasi ini, Negara
harus mengambil tindakan berdasarkan power dan security approach
yang dimiliki dalam rangka menjaga kepentingan nasional dan
keharmonisan sosial. Tindakan yang dilakukan Negara seperti ini tidak
masuk dalam katagori tindakan pelangaran HAM oleh Negara.
2. Teori relativisme cultural (cultural relativism theory). Teori ini
berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat particular
(khusus). Hal ini berarti bahwa nilai-nilai moral HAM bersifat local dan
spesifik, sehingga berlaku khusus pada suatu Negara. Dalam kaitanya
dengan penerapan HAM menurut teori ini ada tiga model penerapan
HAM :
a. penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak sipil, hak
politik dan hak kepemilikan pribadi. Model ini banyak
dilakukan oleh Negara-negara maju.
b. penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak ekonomi dan
hak sosial. Model ini banyak diterapkan di dunia berkembang.
c. penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak penentuan
nasib sendiri (self determination) dan pembangunan ekonomi.
Model ini banyak diterapkan di dunia terbelakang.
3. teori

radikal

universal

(radical

universalism

theory).

Teori

ini

berpandangan bahwa semua nilai termasuk nilai-nilai HAM adalah bersifat
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universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan

adanya

perbedaan budaya dan sejarah suatu Negara. Kelompok yang menganut
teori ini menganggap bahwa hanya ada satu paket pemahaman mengenai
HAM yakni nilai-nilai HAM berlaku sama di semua tempat dan
sembangang waktu pada masyarakat yang mempunyai latar belakang
budaya dan sejarah yang berbeda. Dengan demikian pemahaman dan
pengakuan terhadap nilai-nilai HAM berlaku sama dan universal bagi
semua Negara dan bangsa.
Setelah mengelaborasi tiga teori diatas, terlihat ada dua arus pemikiran yang
saling tarik menarik dalam melihat relativitas nilai-nilai HAM yaitu strong
relativist dan weak relativist. (Tim ICCE, 2003). Strong relativist beranggapan
bahwa nilai-nilai HAM dan nilai-nilai lainnya secara prinsip ditentukan oleh
budaya dan lingkungan tertentu, sedangkan universalitas nilai-nilai HAM hanya
menjadi pengontrol dari nilai-nilai HAM yang didasari oleh budaya lokal atau
lingkungan yang spesifik. Berdasarkan pandangan ini, diakui adanya nilai-nilai
HAM lokal yang bersifat particular dan nilai-nilai HAM yang universal. Sementara
weak relativist memberi penekanan bahwa nilai-nilai HAM bersifat universal dan
sulit untuk dimodifikasi berdasarkan pertimbangan budaya tertentu. Berdasarkan
pandangan ini nampak tidak adanya pengakuan terhadap nilai-nilai HAM lokal
melainkan hanya mengakui adanya nilai-nilai HAM universal.

Atau dengan

klasifikasi/istilah lain Pertama Teori Relativitas berpandangan bahwa ketika
berbenturan dengan nilai-nilai lokal, maka HAM harus dikontektualisasikan.
Kedua, Teori Radikal Universalitas berpandangan bahwa semua nilai termasuk
nilai-nilai HAM adalah bersifat universal dan tidak bisa dimodifikasi sesuai
dengan perbedaan budaya dan sejarah tertentu. HAM harus dilihat sebagai moral
universal yang telah dianggap sebagai bagian dari produk peradaban modern untuk
mengatur kehidupan manusia.

Pentingnya peran perguruan tinggi dalam penyemaian nilai-nilai HAM
kepada masyarakat.
Perguruan tinggi merupakan agen perubahan (agent of change), oleh karena
itu ia harus menjadi pemeran utama dalam menyebarkan ilmu pengetahuan demi
kesejahteraan manusia. Perguruan tinggi janganlah jadi menara gading yang
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hanya”megah” sendiri, atau menjadi mercusuar, yang memberi petunjuk kepada
orang yang jauh, namun penduduk sekitar kampus tidak tercerahkan.
Gencarnya promosi HAM dalam dasawarsa ini baik karena didorong oleh
Negara (pemerintah) sebagai kewajiban negara, tekanan Negara maju penganjur
HAM dengan bantuan donasi Asing yang memang semangat untuk “menularkan”
nilai-nilai HAM yang mereka anut dan percayai kepada bangsa Indonesia,
Kesadaran Perguruan Tinggi/fakultas/jurusan, atau karena kesadaran sendiri dosen
yang mengajarkan HAM, maka semakin banyak perguruan tinggi yang memberi
perhatian terhadap pengembangan HAM sebagai kajian, program studi atau mata
kuliah.
Namun perlu juga dikritisi, mengapa para mahasiswa, khususnya
mahasiswa hokum masih saja ada yang melangar HAM padahal sudah belajar
tentang HAM?. Saya lihat, setidaknya ada dua hal yang salah. Pertama, bahwa
pengajaran HAM tidak saja merupakan proses transformasi ilmu pengetahuan atau
informasi dari dosen ke murid, namun hal terpenting dari pengajaran HAM adalah
proses transfer nilai. Pengajaran HAM bukan di ranah kognitif atau apektif, tetapi
sudah masuk ke konatif/psikomotorik. Oleh karena itu, dalam pengajaran HAM
perlu strategi pengajaran yang tepat, yang bisa merubah sikap, cara pandang dan
prilaku mahasiswa. Salah satu cara pengajaran yang tepat adalah dengan
menggunakan strategi pembelajaran active learning. Kedua, dan ini yang paling
sudah adalah tidak adanya contoh dari kita dan para elit politik.
Ada beberapa “kewajiban” perguruan tinggi dalam melakukan diseminasi
HAM :
1. diseminasi internal : melalui pendidikan dan pengajaran HAM. Pendidikan
HAM di Perguruan Tinggi melalui beberapa cara :
a. menjadikan HAM sebagai mata kuliah tersendiri yang dibebani
dengan SKS. Misalnya dibeberapa perguruan tinggi khususnya di
fakultas Hukum, atau di Fakultas Syariah bagi perguruan tinggi Islam
mata kuliah HAM sudah mandiri. Di UIN Jakarta, khususnya di
Fakultas Syariah dan Hukum HAM menjadi mata kuliah sendiri.
Patut bersyukur kepada Norwegian Centre for Human Rights yang
telah mendukung program diseminasi HAM disana dengan lahirnya
sebuah draft buku HAM, Syariah dan Hukum.
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b. Nilai-nilai HAM diintegrasikan dalam beberapa mata kuliah. Dengan
pendekatan ini menurut hemat penulis, akan banyak mata kuliah yang
dapat dijangkau. Namun semua itu kembali lagi kepada pemahaman,
kemampuan, dan keinginan dosen sebagai pengajar serta pimpinan
Fakultas/Universitas dalam mengimplementasikannya. Di UIN
Jakarta, seperti matakuliah Civic Education (Pendidikan Kewargaan)
HAM disisipkan dalam matakuliah ini. Dan Civic Education sudah
menjadi mata kuliah wajib di seluruh PTAIN, pelopornya UIN
Jakarta. Demikian juga dengan mata kuliah yang lain.
c. Membuka program studi atau konsentrasi HAM.
d. Memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengenyam pendidikan
HAM secara formal. Sehingga materi dan strategi pengajaran HAM
tidak terkesan “sekenanya”.
e. Menambah koleksi sumber pustaka yang cukup tentang HAM.
Misalnya diperpustakaan membuat Human Rights Corner.
f. Selalu berupaya untuk merumuskan dan menciptakan metode dan
pendekatan baru dalam pengajaran HAM.

2. Diseminasi eksternal : melalui penyebaran nilai-nilai HAM kepada
masyarakat. Diseminasi eksternal ini melalui cara :
a. secara formal perguruan tinggi membuat program khusus untuk
melakukan penyebaran nilai-nilai HAM pada masyarakat melalui
program-program sosialisasi, seperti seminar, workshop dll.
b. Secara informal, dimana dosen-dosen atau mahasiswa perguruan tinggi
tersebut dapat melakukan penyebaran nilai-nilai HAM pada masyarakat
melalui interaksi mereka dengan masyarakat.
c. Mendorong lahirnya forum-forum studi, baik untuk mahasiswa maupun
dosen yang mengkaji HAM

Posisi Tawar Pendidikan HAM
•

Pengetahuan HAM dosen belum maksimal dan diseminasi HAM masih terbatas.

•

Banyak PUSHAM di Perguruan Tinggi yang Mati Suri

•

Referensi HAM masih terbatas, buku-buku rujukan yang ada masih perlu dibenahi.

20

•

Kerjasama antar departemen penyelenggara pendidikan (Diknas, Depag) dan
Depkumham untuk meningkatkan mutu pendidikan HAM belum memadai.

•

Hakikat dari pendidikan HAM adalah transfer nilai, bukan saja transfer
pengetahuan dan infromasi. Oleh karena itu dalam pendidikan HAM dibutuhkan
keteladanan dari dosen, orang tua, tokoh politik dan tokoh masyarakat,
wabilkhusus aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa masih sulit
diwujudkan.

•

Globalisasi yang bebas filter menyebabkan lunturnya nilai-nilai moralitas bangsa.
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