
HAK ASASI MANUSIA 

 Definisi HAM 

 Hak dasar setiap manusi yang secara kodrati diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa 

 Macam-macam dan penggolongan HAM 

 Hak asasi pribadi (personal rights): 

 Hak memeluk agama 

 Hak hidup 

 Hak menyatakan pendapat 

 Hak asasi ekonomi (property rights): 

 Hak memiliki sesuatu 

 Hak membeli dan menjual sesuatu 

 Hak mengadakan perjanjian/kontrak 

 Hak asasi mendapatkan pengayoman dan perlindungan hokum dan eadilan yang 

sama dari pemerintah (rights of legal equality) 

 Hak asasi politik (political rights): 

 Hak memilih dan dipilih 

 Hak mendirikan partai politik atau organisasi 

 Hak mengadakan petisi, kritik, atau saran 

 Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and culture rights) 

 Hak untuk memilih pendidikan atau mengembangkan kebudayaan yang disukai 

 Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum 

(procedural rights) 

 HAM di Inggris 

 15 Juni 1215: Magna Charta (Piagam Agung) Raja John Lackland 

 Bertujuan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris 

 1628: Petition of Rights Raja Charles I 

 Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan 

 Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara dirumahnya 

 Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaaan damai 

 1679: Hobeas Corpus Act Raja Charles II 

 Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu dua hari setelah penahanan 

dan harus disertai bukti yang sah menurut hukum 

 1689: Bill of RightsRaja William II 

 Kebebasan pemilihan anggota parlemen 

 Kebebasanberbicara dan mengeluarkan pendapat 

 Pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara harus seizing parlemen 

 Hak arga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing 

 Parlemen berhak mengubah keputusan raja 

 HAM di Amerika 

 4 Juli 1776: Declaration of Independence 

 Bahwa semua orang diciptakan sama 

 Dikaruniai Tuhan hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaan (life, 

liberty, dan pursuit of happiness) 

 1918: Rights of Determination Woodrow Wilson 

 Memuat 14 pasal untuk memuat perdamaian yang adil 



 6 Januari 1941: The Four Freedom Franklin D. Roosevelt 

 Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat 

 Kebebasan untuk beragama 

 Kebebasan dari rasa takut 

 Kebebasan dari kekurangan 

 14 Agustus 1941: Piagam Atlantik PM Inggris Winston Churchill dan Presiden 

Franklin D. Roosevelt kapal perang HMS Prince of Wales 

 Tidak ada lagi wilayah yang dicari oleh Amerika Serikat atau Inggris 

 Pengaturan sebuah wilayah harus sesuai dengan kehendak masyarakat 

bersangkutan 

 Hak untuk menentukan nasib sendiri 

 Pengurangan rintangan perdagangan 

 Memajukan kerjasama ekonomi dunia dan peningkatan kesejahteraan social 

 Kebebasan berkehendak dan bebas dari kekhawatiran 

 Menciptakan kebebasan di laut lepas 

 Pelucutan senjata di seluruh dunia pasca perang 

 HAM di Perancis 

 26 Agustus 1789: Declaration des Droits de L’homme at du Citoyen 

 Hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (liberte, 

egalite, franite) 

 HAM di PBB 

 10 Desember 1948: Universal Declaration of Rights Sidang Umum PBB 30 

pasal 

 HAM di Indonesia 

 Pasal 28 A-J UUD 1945 

 Tap MPR RI no. XVII/MPR/1998 

 UU No. 39 Tahun 1999 

 Dibentuknya KOMNAS HAM dan RANHAM (Rencana Aksi HAM) 

KONSTITUSI 

 Pengertian konstitusi 

 Pengertian luas dan sempit 

 Luas: Aturan yang mengatur pemerintahan dalam negara, baik tertulis atau tidak 

tertulis 

 Sempit: Undang Undang Dasar 

 Pengertian sosiologis 

 Nilai nilai masyarakat (Pancasila) 

 Pokok pikiran pembukaan UUD NRI 1945 

 Pertama: “negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan social bagi 

seluruh rakyat Indonesia”  

 Kedua: “negara hendak mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat” 

 Ketiga: “negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” 



 Keempat: “negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar 

kemanusiaan yang adil dan beradab” 

 Makna pembukaan UUD NRI 1945 

 Alinea 1 

 Objektif: bangsa Indonesia mendukung setiap bangsa untuk memperjuangkan dan 

memperoleh kemerdekaan dan menolak penjajahan 

 Subjektif: membebaskan diri dari kemerdekaan adalah aspirasi bangsa indoneia 

sendiri 

 Alinea 2 

 Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada tingkat yang 

menentukan 

 Momentum harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan 

 Kemerdekaan bukan tujuan akhir 

 Alinea 3 

 Bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkeseimbangan (material-

spiritual, dunia-akhirat) 

 Motivasi spiritual 

 Menunjukkan ketakwaan 

 Bentuk pernyataan kemerdekaan Indonesia 

 Alinea 4 

 Menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki tujuan dan fungsi sebagai bangsa 

yang merdeka 

 Negara Indonesia menganut sistem konstitusional dan istem hokum 

 Indonesia adalah negara reublik dan berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi 

 Falsfah dan dasar negarapancasila 

 Sejarah dan Periodesasi konstitusi di indonesia 

 1945-1949 = UUD 1945 

 1949-1950 = Konstitusi RIS 

 1950-1959 = UUD S 1950 

 1959-1998 = UUD 1945 

 1998-sekarang = UUD 1945 Amandemen 

 Prosedur perubahan konstitusi 

 Pembaharuan (Renewal)  

 Pembuatan total Konstitusi baru 

 Perubahan (Amandemen)  

 Penambahan, pengurangan, atau perubahan pada konstitusi 

 Langkah Amandemen: 

 Usul di Sidang DPR oleh 1/3 anggota 

 Pengajuan secara tertulis 

 Pengubahan dihadiri oleh 2/3 anggota 

 Persetujuan oleh 50% + 1 

 Pembagian kekuasaan 

 Eksekutif : Presiden, Wakil Presiden, Gubernur 

 Legeslatif : DPR, MPR, DPRD, DPD 

 Yudikatif : MK, MA, KY 

 Examinatif : BPK  



 Proses amandemen UUD NRI 1945 

 Sidang umum MPR 1: 14-21 Okt 1999 

 Sidang tahunan MPR 2: 7-18 Ags 2000 

 Sidang tahunan MPR 3: 1-9 Nov 2001 

 Sidang tahunan MPR 4: 1-11 Ags 2002  

 Dimensi konstitusi 

 Dimensi idealitas 

 Harapan atau tujuan konstitusi atau negara pembuat 

 Dimensi realitas 

 Sesuai dengan kenyataan negara tersebut 

 Dimensi fleksibilitas 

 Berkembang sesuai dengan zaman 

 Nilai konstitusi 

 Nilai dasar: Pancasila 

 Nilai instrumental: UUD 1945 

 Nilai praktis: UU dan peraturan lainnya 

 Syarat konvensi jadi sumber hukum 

 Dilakukan secara terus menerus 

 Disepakati masyarakat 

 Nilai nilai nya diterima masyarakat 

 Tidak bertentangan dengan hukum negara 

 Sistematika UUD NKRI 1945 Setelah Amandemen 

 Pembukaan 

 21 bab 

 73 pasal 

 170 ayat 

 3 pasal aturan peralihan 

 2 pasal aturan tambahan 

 

 Sistematika UUD 1945 Sebelum Amandemen 

 Pembukaan 

 16 bab 

 37 pasal 

 49 ayat 

 4 pasal aturan peralihan 

 2 ayat aturan tambahan 

 penjelasan 

 Pemahaman konstitusi menurut UUD NKRI 1945 

 Hukum tata negara 

 Hukum dasar 

 Undang-undang dasar 

 Muatan dari konstitusi 

 Organisasi negara 

 Hak asasi manusia 

 Aturan perubahan konstitusi 



 Larangan perubahan pasal pasal  

 Dekrit presiden 5 Juli 1959 

 Pembubaran konstituante 

 Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlaku UUD S 1950 

 Pembentukan MPRS dan DPRS 

 Sifat konstitusi 

 Rigid/kaku  

 Hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat 

undang undang 

 Flexsibel/luwes 

 Dapat diubah melalui prosedur sama dengan membuat Undang-Undang 

 Pasal pasal dalam UUD NRI 1945 yang harus dipelajari 

 Warga Negara Indonesia 

 Pasal 26 

 Hak dan kewajiban hukum WNI 

 Pasal 27 Persamaan di mata hukum 

 Pasal 28 Kemerdekaan berserikat & mengeluarkan pikiran 

 Pasal 30 Pertahanan negara 

 Jaminan HAM 

 Pasal 28A Hak untuk hidup 

 Pasal 28B Hak berkeluarga & hidup dilindungi dari kekerasan 

 Pasal 28C Hak berpendidikan 

 Pasal 28D Hak mendapat perlindungan hukum,jaminan pekerjaan,status 

kewarganegaraan 

 Pasal 28E Hak beragama, berkumpul berserikat, menyuarakan pendapat 

 Pasal 28F Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi 

 Pasal 28G Hak atas perlindungan diri,kehormatan dan rasa aman, bebas dari 

penyiksaan 

 Pasal 28H Hak Hidup sejahtera, bertempat tinggal,layanan kesehatan 

 Atribut Negara 

 Pasal 35 Bendera negara 

 Pasal 36 Bahasa negara 

 Pasal 36A Lambang Negara 

 Pasal 36B Lagu Kebangsaan 

 Pemberian grasi, amnesti, abolisi, grasi 

 Pasal 14 

 Mahkamah Konstitusi 

 Pasal 24C 

BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA 

A. BENTUK NEGARA 
 BAB I Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 1 meyebutkan bahwa: 

Pasal 1: Indonesia adalah Negara kesatuan 

Pasal 2: Indonesia adalah Negara atas kedaulatan 

Pasal 3: Indonesia adalah Negara hukum 



 Bentuk Negara kesatuan 

 Sentralisasipemerintahan dipusatkan di pemerintah pusat 

 Kelebihan sentralisasi: sistem pemerintahan lebih teratur, segala perbuatan dapat 

disahkan oeh pemerintah 

 Kekurangan sentralisasi: membutuhkan waktu yang lama dalam mengambil 

kebijakan, pemusatan pemerintahan di pusat sehingga daerah tidak memiliki 

wewenang 

 Desentralisasipemerintahan dicabangkan ke pemerintah daerah 

 Negara serikat 

 Tiap negara bagian punya wewenang untuk menyusun undang-undang sendiri 

 Pemerintah pusat memiliki kedaulatan terhadap negara bagian dalam urusan apapun 

 Kepala negara memiliki hak veto yang dapat diajukan oleh parlemen 

 Sistem pemerintahan 

 Parlementerperdana menteri adalah kepala pemerintahan dan presiden/raja adalah 

kepala negara, kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif 

 Kelebihan: 

 Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar sehingga suara 

rakyat sangat didengar 

 Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat maka pengawasan 

pemerintah berjalan dengan baik 

 Kekurangan: 

 Keberhadilan sangat sulit dicapai jika partai di negara yang bersangkutan 

banyak 

 Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan eksekutif 

 Presidensildidasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan, dikepalai oleh seorng 

presiden selaku pemegang kekuasaan parlemeter, badan eksekutif dipilih oleh 

rakyat, presiden dan cabinet tidak bertanggung jawab pada parlemen 

 Kelebihan: 

 Eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak tergantung pada parlemen 

 Menteri tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif 

 Kekurangan:  

 Sistem pertanggung jawaban kurang jelas 

 Pengawasan rakyat lemah 

 

B. KEDAULATAN NEGARA 
 Pengertian Negara 

 George Jellinek: Organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang berdiam di 

wilayah tertentu 

 Mr. Kraneburg: Organisasi yang timbul karena kehendak suatu golongaan/bangsa 

 Logeman: Organisasi masyarakat yang mempunyai tujuan dengan kekuasaannya 

menatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat 

 Sifat hakekat Negara 

 Memaksanegara mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kekuasaan fisik 

secara legal 

 Monopolipunya kekuasaan untuk menetapkan tujuan bermasyarakat 



 Mencakup semua 

 Kedaulatan 

 Kedalam: kekuasaan negara untuk mengatur urusannta sendiri tanpa campur tanga 

negara lain 

 Keluar: kemampuan suatu negara untuk melakukan kerjasama 

 Sifat pokok kedaulatan: 

 Asli: kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi 

 Permanen: kedaulatan tetap ada selama negara masih berdiri 

 Tunggal: kedaulatan satu-satunya kekuasaan tertinggi 

 Tidak terbatas: tidak ada yang terbatas, sebab apabila terbatas maka sifat tertinggi 

akan lenyap 

 Teori kedaulatan: 

 Tuhan: kekuasaan dari Tuhan sebagai asal usul segala sesuatu 

 Rakyat: kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat 

 Negara: kekuasaan tertinggi terletak di Negara 

 Hukum: kekuaaan tertinggi ada pada hukum 

 Unsur pembentuk Negara 

 Konstitutif: 

 Ada rakyat 

 Ada wilayah 

 Ada pemerintah yang berdaulat 

 Deklaratif: 

 Ada pengakuan secara de facto (pengakuan secara fisik) 

 Adanya pengakuan sebagai subjek hukum 

 Rakyat semua orang yang ada pada suatu negara 

 Penduduk: seseorang yang menetap pada suatu wilayah negara dengan lama dan 

permanen 

 Bukan penduduk: penduduk yang hanya sementara 

 Warga negara: seseorang yang tinggal selama 5 tahun beturut-turut (seseorang yang 

disahkan oleh hukum) 

 Bukan warga negara: seseorang yang tidak dinyatakan sah oleh hukum 

 Batas wilayah 

 Darat: 

 Alamiahgunung, laut 

 Buatantembok, benteng, mercusuar 

 Geografikoordinat 

 Udara: 

 Udara bebas: udara yang sudah termasuk ruang angkasa 

 Udara berdaulat 

 Laut: 

 Territorial (12 mil) 

 Zona bersebelahan (24 mil) 

 Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil) 

 Landas benua 

 Ekstrateritorialwilayah suatu negara yang berada di wilayah negara lain 

 Kantor kedutaan besar 



 Kapal yang sedang berlayar dengan bendera negara asal 

 

 


