
8 

 

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Tinjauan Pustaka 

Dalam bagian ini, peneliti mengelompokannya menjadi 2 ( dua ) 

landasan yaitu landasan teori dan landasan yuridis : 

Landasan teori yang diadopsi oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Pengertian Hak Asasi Manusia  

Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut HAM) adalah 

hak fundamental yang tak dapat dicabut yang mana karena ia adalah 

seorang manusia. Jack Donnely, mendefinisikan hak asasi tidak jauh 

berbeda dengan pengertian di atas. Hak asasi adalah hak-hak yang 

dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.
5
 

Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya 

oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-

mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia dan hak itu 

merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Sementara 

menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dibawa 

sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak 

dapat diganggu gugat. John Locke menjelaskan bahwa HAM 

merupakan hak kodrat pada diri manusia yang merupakan anugrah 

atau pemberian langsung dari Tuhan Yang Maha Esa.
6
 

                                                           
5
 https://plus.google.com/102383119509380592300/posts/FEQThmh9UB2 diunduh tanggal 5 Juli 

2014 
6
 Ibid. 
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2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia  

Dalam HAM ada beberapa prinsip yang telah mencakup hak-hak 

asasi manusia internasional. Prinsip - prinsip tersebut pada umumnya 

terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke 

dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan 

diskriminasi dan kewajiban positif yang terletak pada setiap negara 

digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu, contohnya adalah 

sebagai berikut :
7
 

a. Prinsip Kesetaraan 

Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia pada 

jaman sekarang adalah ide yang meletakkan semua orang 

terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. 

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana 

pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan 

perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan 

dengan berbeda pula. Masalah muncul ketika seseorang berasal 

dari posisi yang berbeda dan diperlakukan secara sama. Jika 

perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja 

perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak 

asasi manusia telah meningkat. Karena itulah penting untuk 

mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan. 

                                                           
7
 D'Amato, A., The Concept of Custom in International Law, Cornell University Press, Ithaca, New York, 

1971, hlm. 88. 
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Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan 

secara lebih kepada grup tertentu yang tidak terwakili.  

Misalnya, jika seorang laki-laki dan perempuan dengan 

kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar untuk 

perkerjaan yang sama, tindakan afirmatif dapat berupa 

mengizinkan perempuan untuk diterima hanya dengan alasan 

lebih banyak laki-laki yang melamar di lowongan pekerjaan 

tersebut. Sebagai tambahan, beberapa negara mengizinkan 

masyarakat adat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi 

dengan kebijakan-kebijakan yang membuat mereka 

diperlakukan secara lebih (favourable) dibandingkan dengan 

orang-orang non adat lainnya dalam rangka untuk mencapai 

kesetaraan. Pasal 4 Convention on the Elimination of All Forms 

of Discrimination Againts Women (untuk selanjutnya disebut 

CEDAW) dan 2 Committe on the Elimination of Racial 

Discrimination (untuk selanjutnya disebut CERD). 

Hal yang perlu dicatat adalah bahwa tindakan afirmatif 

hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga 

kesetaraan itu dicapai. Namun ketika kesetaraan telah tercapai, 

maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi. 

b. Prinsip Diskriminasi 

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian 

dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka 

Henny, Penegakan Hak Asasi Manusia bagi Kelompok Transgender di Indonesia dan Thailand, 2014 
UIB Repository (c) 2014



11 

 

 

 

seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain 

tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). 

diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari 

perlakuan yang seharusnya sama / setara.  

Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang baik 

langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda 

(less favourable) daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung 

muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum 

adalah bentuk dari diskriminasi, walaupun hal itu tidak 

ditujukan untuk tujuan diskriminasi. 

Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas 

mempengaruhi lebih kepada perempuan daripada kepada laki-

laki. Karakteristik hukum hak asasi manusia internasional telah 

memperluas alasan diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia menyebutkan beberapa alasan deskriminasi antara lain 

ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik 

atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan 

suatu benda (property),kelahiran atau status lainnya.  

Semua hal tersebut merupakan alasan yang tidak terbatas 

dan semakin banyak pula instrumen yang memperluas alasan 

diskriminasi termasuk didalamnya orientasi seksual, umur dan 

cacat tubuh. 
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c. Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu 

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu 

negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan 

kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki 

kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan 

terpenuhinya hak-hak dan kebebasan - kebebasan. 

Untuk kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh 

memberikan kebebasan dan sedikit memberikan pembatasan. 

Satu-satunya pembatasan adalah suatu hal yang dikenal sebagai 

pembatasan-pembatasan (yang akan didiskusikan di bawah ini). 

Untuk hak untuk hidup, negara tidak boleh menerima 

pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat suatu aturan 

hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi secara 

positif hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dapat diterima 

oleh negara
8
. 

Karena alasan inilah negara membuat aturan hukum 

melawan pembunuhan untuk mencegah aktor non negara (non 

state actor) melanggar hak untuk hidup. Sebagai persyaratan 

utama bahwa negara harus bersifat proaktif dalam menghormati 

hak untuk hidup dan bukan bersikap pasif. 

 

 

                                                           
8 F. Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1998, hlm. 77. 
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3. Pengertian Transgender  

Transgender  adalah istilah yang digunakan untuk 

mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat 

berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. 

Transgender tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi 

seksual orangnya. Orang-orang Transgender dapat saja 

mengidentifikasikan dirinya sebagai heteroseksual, homoseksual, 

biseksual, panseksual, poliseksual, atau aseksual.
9
 

Definisi yang tepat untuk Transgender tetap mengalir, namun 

mencakup :
10

 

a. Berkaitan dengan atau menetapkan seseorang yang identitasnya 

tidak sesuai dengan pengertian yang konvensional tentang 

gender laki-laki atau perempuan, melainkan menggabungkan 

atau bergerak di antara keduanya. 

b. Orang yang ditetapkan gendernya, biasanya pada saat 

kelahirannya dan didasarkan pada alat kelaminnya, tetapi yang 

merasa bahwa deksripsi ini salah atau tidak sempurna bagi 

dirinya. 

c. Non - identifikasi dengan, atau non-representasi sebagai, gender 

yang diberikan kepada dirinya pada saat kelahirannya. 

 

 

                                                           
9
 Transgender, http://id.wikipedia.org/wiki/Transgender diunduh tanggal 23  Juli 2014 

10
 Ibid. 
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4. Budaya Bangsa Indonesia 

Budaya yang dimiliki masyrakat bangsa Indonesia adalah negara 

dan ideologi agama yang mengakar di lapisan masyarakat. Indonesia 

merupakan negara yang menyesuaikan Islam (ideologi agama) dengan 

demokrasi. Walaupun masyrakat Indonesia mayoritas beragama Islam 

tetapi Indonesia bukan merupakan negara dengan pemerintahan yang 

bersifat teokrasi. Masyarakat Indonesia menyetujui adanya nilai-nilai 

agama dan nilai-nilai patriotik, dan hal tersebut dijadikan dasar 

pembentukan negara Indonesia. Agama memainkan peran penting 

dalam nilai-nilai bermasyarakat.
11

 

Sebagai syarat mutlak kebudayaan bangsa Indonesia dapat juga 

didukung oleh seluruh masyarakat nasional, maka harus mempunyai 

sifat yang khas dan harus dapat dibanggakan. Dan unsur dari 

kebudayan tersebut harus dapat memberikan identitas kepada 

masyarakat Indonesia itu sendiri. Sehingga dapat menimbulkan rasa 

bangga. 

 

Landasan yuridis yang diadopsi oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

5. Sistem Hukum Indonesia dan Thailand  

Subekti mengemukakan bahwa suatu sistem adalah suatu 

susunan atau catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas 

                                                           
11

 Wahid, Abdurrahman, K. H.. 2001. “Indonesia’s Mild Secularism”. Dalam Sais Review, Vol. 

XXI, No. 2, hal. 25-28. 
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bagian - bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu 

rencana atau pola hasil suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. 

Sistem yang baik, tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih 

(overlapping). Belleffoid mengatakan pula bahwa sistem hukum 

adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu 

berdasarkan asas-asas tertentu.
12

 

Sistem hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Sistem Hukum 

Eropa Benua atau sering juga disebut Civil Law System dan Sistem 

Hukum Inggris atau sering juga disebut Common Law System.
13

 

Indonesia dan Thailand merupakan 2 (dua) negara yang 

mempunyai sistem hukum yang sama. Namun kedua negara ini tetap 

memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dikarenakan Indonesia 

dilatarbelakangi oleh hegemoni kekuasaan Belanda sedangkan 

Thailand tidak pernah mengalami penjajahan negara manapun. Oleh 

karena itu, hal tersebut juga mempengaruhi sistem hukum Negara 

Indonesia dan Negara Thailand. 

a. Sistem Hukum Indonesia 

 

Pada masa kolonial Belanda, dengan penerapan asas 

konkordansi, maka hukum yang berlaku di Hindia Belanda 

sejalan dengan hukum yang berlaku di Belanda. Belanda 

merupakan salah satu pendukung terkemuka sistem hukum 

                                                           
12

 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25212/4/Chapter%20I.pdf. Diunduh pada 

tanggal 15 Desember 2013. 
13

 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 235. 
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Eropa Kontinental. Dengan demikian, secara mutatis 

mutandis sistem Eropa Kontinental dilaksanakan di Indonesia.
14

 

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh hagemoni kekuasaan 

Belanda di Indonesia, sehingga Indonesia menganut sistem yang 

merupakan peninggalan Belanda.
15

 

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa 

Kontinental atau civil law ialah “hukum memperoleh kekuatan 

mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang 

berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di 

dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.” Prinsip dasar ini 

dianut dengan mengingat salah satu tujuan hukum yakni 

tercapainya kepastian hukum. Kepastian hanya dapat dicapai 

jika tindakan-tindakan hukum manusia diatur dengan peraturan-

peraturan tertulis. Hakim tidak dapat leluasa menciptakan 

hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum, melainkan 

hanya menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam 

batas-batas kewenangannya. Putusan hakim dalam suatu perkara 

hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (Res 

Ajudicata).
16

 

                                                           
14

 Nyoman Surata, “Sistem Hukum Indonesia : Unikum yang Dinamis”, http://fakultashukum-

universitaspanjisakti.com/informasi-akademis/artikel-hukum/42-sistem-hukum-indonesia-

unikum-yang-dinamis.html. Diunduh pada tanggal 22 Juli 2014. 

15
 Budiman Ginting, “Perbandingan Sistem Hukum Sebagai Altenatif  Metode Pembaharuan 

Hukum Indonesia”, http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15226/1/equ-feb2005-6.pdf, 

diunduh 22 Juli 2014. 

16
 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.69 
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b. Sistem Hukum Thailand 

 

Negara Thailand adalah negara yang menganut sistem 

hukum Civil Law.
17

  Negara Thailand merupakan salah satu 

negara dengan sistem kekerajaan yang dikenal dengan nama 

Kerajaan Thai. Asal mula Kerajaan Thai secara tradisional 

dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur 

pendek, Kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238. 

Kerajaan ini kemudian diteruskan Kerajaan Ayutthaya yang 

didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan berukuran lebih 

besar dibandingkan Sukhothai. Kebudayaan Kerajaan Thai 

dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan 

dengan beberapa negara besar Eropa dimulai pada abad ke-

16 namun meskipun mengalami tekanan yang kuat, Kerajaan 

Thai tetap bertahan sebagai satu-satunya negara di Asia 

Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa, meski 

pengaruh Barat, termasuk ancaman kekerasan, mengakibatkan 

berbagai perubahan pada abad ke-19 dan diberikannya banyak 

kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania.
18

 

Sebuah revolusi tak berdarah pada 

tahun 1932 menyebabkan dimulainya monarki konstitusional. 

Sebelumnya dikenal dengan nama Siam, yang mengganti nama 

                                                           
17

 Sistem Hukum di Dunia, http://herimurdianto.wordpress.com/2013/09/23/sistem-hukum-di-

dunia diunduh tanggal 22 Juli 2014 

18
 Sistem Administrasi Negara Thailand, http://indriarisbayati946.blogspot.com/2013/06/sistem-

administrasi-negara-thailand.html diunduh tanggal 20 Juli 2014 
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negara ini secara internasional  menjadi "Thailand" pada 

tahun 1939 dan untuk seterusnya, setelah pernah sekali 

mengganti kembali ke nama lamanya pasca-Perang Dunia II. 

Pada perang tersebut, Kerajaan Thai bersekutu dengan Jepang, 

tetapi saat Perang Dunia II berakhir, Kerajaan Thai menjadi 

sekutu Amerika Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-

tahun setelah berakhirnya perang, namun Kerajaan Thai mulai 

bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980-an.
19

 

Kekuasaan tertinggi negara ini dipegang oleh seorang 

Raja. Sistem pemerintahannya adalah konstitusional Monarki 

absolut. Dalam pemerintahannya negara Thailand dipimpin oleh 

Perdana Menteri dari anggota-anggota parlemen dari pemimpin 

partai yang mayoritas.
20

 

 

6. Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Indonesia  

a. Undang - Undang Dasar 1945 

Pasal 27 UUD 1945, berbunyi: 

(1) “ Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu 

dengan tidak ada kecualinya”. 

(2) “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan. “ 

                                                           
19

 Ibid. 
20

 Ibid. 
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(3) “ Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya 

pembelaan negara.” 

Pasal 28 UUD 1945 

”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-

undang. ” 

Pasal 28 A          

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup 

dan kehidupannya”. 

Pasal 28 B 

(1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah” 

(2) “Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi” 

Pasal 28 C 

“(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 

kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan 

budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan 

umat manusia.” 
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“(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 

masyarakat, bangsa dan negaranya.” 

Pasal 28 D 

“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlidungan dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 

hukum.” 

“(2) Setiap orang berhak untuk berkerja serta mendapat imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” 

“(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama 

dalm pemerintahan.” 

“(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. 

Pasal 28 E 

“(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut 

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 

memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara 

dan meninggalkannya serta berhak kembali”. 

“(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 

menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya”. 

“(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan 

mengeluarkan pendapat”. 
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Pasal 28 F 

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak 

untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan 

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran 

yang tersedia”. 

Pasal 28 G 

“(1) Setiap orang berhak atas perlindung diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, 

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan 

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 

asasinya”. 

“(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan 

yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh 

suaka politik dari negara lain”. 

Pasal 28 H 

“(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 

“(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 

untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 

mencapai persamaan dan keadilan”. 
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“(3) Setiap orang berhak atas imbalan jaminan sosial yang 

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia 

yang bermartabat”. 

“(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak  

milik tersebut tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh 

siapapun”. 

Pasal 28 I 

“(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan 

pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, 

hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk 

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. 

“(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yanbg bersifat 

diskriminatif atas dasar apaun dan berhak mendapat perlindungan 

terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 

“(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati  

selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. 

“(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi 

manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”. 

“(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asaso manusia sesuai 

dengan prinsip negara hukum yang demokrastis, maka pelaksanaan 

hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan 

perundang-undangan”. 
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Pasal 28 J 

“(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain 

dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. 

“(2) Dalam menajlan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang 

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimabangan moral, nilai-nilai 

agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 

demokrastis”. 

Pasal 29 

“(1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa”. 

“(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya masing-masing dan untuk berinadah menurut 

agama dan kepercayaannya itu”. 

Pasal 30 ayat (1) 

“(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 

pertahanan dan keamanan negara”. 

Pasal 31 

“(1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. 

“(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

pemerintah wajib membiayainya”. 
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Pasal 32 ayat (1) 

“(1) Negara mamajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah 

peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam 

memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. 

Pasal 33 

“(1) Perekonomian disusun sebagi usaha bersama berdasarkan atas 

azas kekeluargaan”. 

“(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. 

“(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”. 

Pasal 34 

“(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh 

negara”. 

 

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia : 

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang 

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk 

Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 

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

harkat dan martabat manusia.
21

  

Adapun beberapa bidang, jenis dan macam Hak Asasi Manusia 

Dunia yakni sebagai berikut
22

: 

a. Hak asasi pribadi / Personal Right 

1) Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-

pindah tempat; 

2) Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat; 

3) Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau 

perkumpulan; 

4) Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan 

agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing; 

b. Hak asasi politik / Political Right 

1) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan; 

2) Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan; 

3) Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan 

organisasi politik lainnya; 

4) Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi 

c. Hak asasi hukum / Legal Equality Right 

1) Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan 

pemerintahan; 

                                                           
21

Callysta Nindya,”Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Ahli”  

http://catatancallysta.blogspot.com/2013/10/pengertian-hak-asasi-manusia-menurut.html diunduh 

22 Juli 2014 
22

Bahar, Saafroedin. 1997. Hak Asasi Manusia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.Hal. 24 
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2) Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil; 

3) Hak mendapat layanan dan perlindungan hokum; 

d. Hak asasi Ekonomi / Property Rigths 

1) Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli; 

2) Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak; 

3) Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-

piutang; 

4) Hak kebebasan untuk memiliki susuatu; 

5) Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak 

e. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights 

1) Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan; 

2) Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, 

penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata 

hukum. 

f. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right 

1) Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan; 

2) Hak mendapatkan pengajaran; 

3) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan 

bakat dan minat 

Mengenai perlindungan HAM yang diatur dalam Undang-

Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dapat dilihat 

dalam pasal-pasal berikut : 
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a. Pasal 1 

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat 

dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 

Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, 

dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, 

pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia. 

b. Pasal 2 

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-

kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa 

perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, 

bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula 

kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun 

kedudukan lain. 

Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan 

atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan 

internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang 

berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk 

wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah 

batasan kedaulatan yang lain. 

c. Pasal 3 

Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan 

keselamatan individu. 
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d. Pasal 4 

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, 

perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti 

dilarang. 

e. Pasal 5 

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara 

kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak 

manusiawi atau direndahkan martabatnya. 

f. Pasal 6 

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum 

sebagai pribadi di mana saja ia berada. 

g. Pasal 7 

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas 

perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua 

berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk 

diskriminasi yang bertentangan dengan Pernyataan ini dan 

terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi 

semacam itu. 

h. Pasal 8 

Setiap orang berhak atas bantuan yang efektif dari 

pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran 

hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang 

dasar atau hukum. 
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i. Pasal 9 

Tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang 

dengan sewenang-wenang. 

j. Pasal 10 

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas 

pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas 

dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-

kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang 

dijatuhkan kepadanya. 

k. Pasal 11 

(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan 

suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai 

dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu 

pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua 

jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.  

(2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan 

pelanggaran hukum karena perbuatan atau kelalaian yang 

tidak merupakan suatu pelanggaran hukum menurut 

undang-undang nasional atau internasional, ketika 

perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan 

menjatuhkan hukuman lebih berat daripada hukuman yang 

seharusnya dikenakan ketika pelanggaran hukum itu 

dilakukan. 
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l. Pasal 12 

Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-

wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau 

hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan 

pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap 

orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan 

atau pelanggaran seperti itu. 

m. Pasal 13 

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam 

di dalam batas-batas setiap negara.  

(2) Setiap orang berhak meninggalkan sesuatu negeri, 

termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke 

negerinya. 

n. Pasal 14 

(1) Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di 

negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.  

(2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-

benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tak 

berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-

perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar 

Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

o. Pasal 15 

(1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarga-negaraan.  
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(2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut 

kewarga-negaraannya atau ditolak haknya untuk 

mengganti kewarga-negaraan. 

p. Pasal 16 

(1) Pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi 

kebangsaan, kewarga-negaraan atau agama, berhak untuk 

nikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai 

hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa 

perkawinan dan pada saat perceraian.  

(2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan 

bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.  

(3) Keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari 

masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari 

masyarakat dan Negara. 

q. Pasal 17 

(1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun 

bersama-sama dengan orang lain. 

(2) Tak seorang pun boleh dirampas hartanya dengan semena-

mena. 

r. Pasal 18 

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani 

dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama 

atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau 
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kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekkannya, 

melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun 

bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun 

sendiri. 

s. Pasal 19 

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan 

mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan 

memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, 

menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran 

melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-

batas (wilayah). 

t. Pasal 20 

(1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul 

dan berserikat secara damai.  

(2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki sesuatu 

perkumpulan.  

u. Pasal 21 

(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan 

negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang 

dipilih dengan bebas. 

(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk 

diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya. 
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(3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan 

pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam 

pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan 

jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat 

umum dan yang tidak membeda-bedakan, dan dengan 

pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara 

lain yang menjamin kebebasan memberikan suara. 

v. Pasal 22 

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas 

jaminan sosial dan berhak melaksanakan dengan perantaraan 

usaha-usaha nasional dan kerjasama internasional, dan sesuai 

dengan organisasi serta sumber-sumber kekayaan dari setiap 

Negara, hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang sangat 

diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya. 

w. Pasal 23 

(1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas 

memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan 

yang adil serta baik, dan berhak atas perlindungan dari 

pengangguran.  

(2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan 

yang sama untuk pekerjaan yang sama. 

(3) Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas 

pengupahan yang adil dan baik yang menjamin 
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kehidupannya dan keluarganya, suatu kehidupan yang 

pantas untuk manusia yang bermartabat, dan jika perlu 

ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.  

(4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-

serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya. 

x. Pasal 24 

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk 

pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari libur 

berkala, dengan menerima upah. 

y. Pasal 25 

(1) Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin 

kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan 

keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan 

perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang 

diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat 

menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, 

mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata 

pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar 

kekuasaannya.  

(2) Para ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan 

bantuan istimewa. Semua anak, baik yang dilahirkan di 

dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat 

perlindungan sosial yang sama. 
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z. Pasal 26 

(1) Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan 

harus gratis, setidak-tidaknya untuk tingkat sekolah rendah 

dan pendidikan dasar.Pendidikan rendah harus 

diwajibkan.Pendidikan teknik dan jurusan secara umum 

harus terbuka bagi semua orang, dan pengajaran tinggi 

harus secara adil dapat diakses oleh semua orang, 

berdasarkan kepantasan. 

(2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi 

yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan 

terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. 

Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, 

toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, 

kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan 

kegiatan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam memelihara 

perdamaian. 

(3) Orang tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis 

pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak 

mereka. 

aa. Pasal 27 

(1) Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam 

kehidupan kebudayaan masyarakat, untuk mengecap 
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kenikmatan kesenian dan berbagi dalam kemajuan ilmu 

pengetahuan dan manfaatnya.  

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas 

kepentingan-kepentingan moril dan material yang 

diperoleh sebagai hasil dari sesuatu produksi ilmiah, 

kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya. 

bb. Pasal 28 

(1) Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan 

internasional di mana hak-hak dan kebebasan - kebebasan 

yang termaktub di dalam Pernyataan ini dapat 

dilaksanakan sepenuhnya. 

cc. Pasal 29 

(1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat 

tempat satu-satunya di mana ia memperoleh kesempatan 

untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan 

leluasa.  

(2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-

kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada 

pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-

undang dengan maksud semata - mata untuk menjamin 

pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-

hak dan kebebasan - kebebasan orang lain, dan untuk 

memenuhi syarat - syarat yang adil dalam hal kesusilaan, 
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ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu 

masyarakat yang demokratis.  

(3) Hak - hak dan kebebasan - kebebasan ini dengan jalan 

bagaimana pun sekali - kali tidak boleh dilaksanakan 

bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa 

Bangsa.  

dd. Pasal 30 

Tidak satu pun di dalam Pernyataan ini boleh ditafsirkan 

memberikan sesuatu negara, kelompok ataupun seseorang, hak 

untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun atau melakukan 

perbuatan yang bertujuan untuk merusak hak - hak dan 

kebebasan - kebebasan yang mana pun yang termaksud di dalam 

pernyataan ini dan manusia yang ingin hak asasinya diakui juga 

tidak boleh mengabaikan kewajiban asasi yang timbul 

bersamaan dengan hak tersebut karena kedua hal tersebut selalu 

beriringan. 

 

c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan 

Hak Asasi Manusia : 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan 

seseoarang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik 

disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan 

hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak 
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Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh 

Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak 

akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar 

berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 

39 Tahun 1999 tentang HAM). 

Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah Pengadilan Khusus 

terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Pelanggaran 

HAM yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM 

meliputi :
23

 

a. Kejahatan genosida; 

b. Kejahatan terhadap kemanusiaan 

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan 

dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh 

atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok 

agama, dengan cara : 

a. Membunuh anggota kelompok; 

b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat 

terhadap anggota-anggota kelompok; 

c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan 

mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau 

sebagiannya; 

                                                           
23

 “Pengadilan Hak Asasi Manusia”, http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Hak_Asasi_Manusia, 

diunduh 17 Maret 2014. 
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d.  Memaksakan tindakan - tindakan yang bertujuan mencegah 

kelahiran di dalam kelompok; atau 

e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke 

kelompok lain. 

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan 

yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematik 

yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung 

terhadap penduduk sipil, berupa : 

a. Pembunuhan; 

b. Pemusnahan; 

c. Perbudakan; 

d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; 

e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain 

secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan 

pokok hukum internasional; 

f. Penyiksaan; 

g. Perkosaan, perbudakan seksual, palcuran secara paksa, 

pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa 

atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; 

h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau 

perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras 

kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain 
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yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang 

menurut hukum internasional; 

i. Penghilangan orang secara paksa; atau 

j. Kejahatan apartheid. 

 

7. Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Thailand  

a. Contitution of the Kingdom of Thailand 2007 : 

Pada bulan September 2006, militer Thailand memberikan 

perlindungan konstitusional bagi kelompok transgender dalam 

Constitution of Kingdom of Thailand 2006. Setelah Dewan Keamanan 

Nasional menangguhkan hak konstitusi kelompok  gay dan lesbian 

seperti Anjaree Foundation (organisasi hak lesbian pertama yang 

efektif di Thailand) dan Gay Political Group of Thailand yang mulai 

menawarkan Komite Drafting Konstitusi dan Majelis Perancang 

Konstitusi untuk menambahkan pembahasan mengenai perlindungan 

bagi warga transgender, gay dan lesbian. Sebuah proposal untuk 

menambahkan keragaman seksual.  

Kemudian pengakuan terhadap kelompok transgender dapat 

ditemukan dalam Pasal 5 Constitution of Kingdom of Thailand  2007 

yang berbunyi sebagai berikut : 

“Thai people, irrespective of their origins, sexes or religions, shall 

enjoy equal protection under this Constitution’” 

 

Kalimat tersebut diatas Peneliti terjemahkan secara bebas yaitu : 
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“Orang-orang Thailand, terlepas dari asal-usul mereka, jenis kelamin 

atau agama, harus menikmati perlindungan yang sama di bawah 

Konstitusi ini”. 

 

Selain itu, pengakuan terhadap kelompok transgender juga 

terdapat dalam Pasal 30 Constitution of Kingdom of Thailand 2007 

yang berbunyi sebagai berikut : 

”Unjust discrimination against a person on the grounds of the 

difference in origin, race, language, sex, age, disability, physical or 

health condition, personal status, economic or social standing, 

religious belief, education or constitutionally political view, shall not 

be permitted”. 

 

Kalimat tersebut diatas Peneliti terjemahkan secara bebas yaitu : 

“Diskriminasi  terhadap seseorang atas dasar perbedaan dalam asal, 

ras, bahasa, jenis kelamin, usia, cacat, kondisi fisik atau kesehatan, 

status pribadi, berdiri ekonomi atau sosial, keyakinan agama, 

pendidikan atau melihat konstitusional politik, tidak diperkenankan” 

. 

b. Pengadilan HAM di Thailand ( National Human Rights 

Commission ) : 

HAM harus terus diakui dan tidak boleh dilanggar, dikarenakan hal itu 

maka terbentuklah Komisi Perlindungan HAM di Thailand
24

. Komisi 

HAM (NHRC) terbentuk setelah bentrokan antara demonstran pro-

demokrasi dan militer (dikenal sebagai "Black May") pada bulan Mei 

1992 yang mengakibatkan banyak korban. Pada bulan September di 

tahun yang sama, untuk membentuk mekanisme nasional 

berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia, Komisi hak asasi 

                                                           
24 Wikipedia, “National Human Rights Commission (Thailand)”  

,http://en.wikipedia.org/wiki/National_Human_Rights_Commission_(Thailand)  diakses pada tanggal 16 

Juli 2014 pukul 11:17 WIB 
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manusia nasional akhirnya diamanatkan dalam Pasal 199 dan 200 dari 

Konstitusi yang diadopsi pada konstitusi bulan Oktober 1997, dan 

secara resmi dibentuk pada bulan Juli 2001. 

Dari awal berdirinya sampai 31 Mei 2005, Komisi ini telah 

menerima  2.148 pengaduan dimana 1.309 pengaduan sudah diteliti, 

559 masih dalam proses penyidikan, dan 209 sedang dalam proses 

pengumpulan bukti. Pengaduan ini tidak hanya meliputi hak-hak sipil 

dan politik, tetapi juga bidang - bidang lain hak termasuk hak 

ekonomi, sosial dan budaya. NHRC diterima secara luas diterima  

oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah 

kasus dalam beberapa tahun terakhir yang telah dilaporkan ke 

NHRC
25

.  

Mekanisme NHRC cukup mudah untuk dipahami dan mirip 

dengan ajudikasi yang berbasis pengadilan. Kesulitannya terletak pada 

kurangnya penegakan kekuasaan. NHRC mulai mengalami kesulitan 

setelah militer Thailand merebut kekuasaan dalam kudeta 2006 di 

Thailand. Komisi ini tetap ada tetapi anggota baru belum ditunjuk 

untuk menggantikan mereka yang masa kerjanya telah berakhir. 

Komisi ini terakreditasi dengan "status A" oleh Komite 

Koordinasi Internasional Nasional Hak Asasi Manusia Lembaga 

(ICC), dan merupakan anggota dari jaringan NHRI regional, Asia 

Pacific Forum. 

                                                           
25 Patani, “Pelanggaran HAM Di Thailand Selatan” http://dangerofpatani.blogspot.com/2011/11/pelanggaran-

ham-di-thailand-selatan.html diakses pada tanggal 17 Juli 2014 pukul 11:21 WIB 
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B. Landasan Teori 

1. Teori Cita Hukum Lawrence Meir Friedman 

Hukum dan penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinegis. Subtansi ( isi ) 

hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan 

menjadi sampah tampa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum 

yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
26

 

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya 

Penegakan hukum  bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur 

Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.
27

 

Pertama, Substansi Hukum. Dalam teori Lawrence Meir Friedman, hal ini 

disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya 

hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh 

orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang 

mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga 

mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada 

dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih 

menganut system Civil Law Sistem  atau sistem Eropa Kontinental (meski 

sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common 

Law Sistem atau Anglo Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan 

yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan 

                                                           
26 “Teori Penegakan Hukum”, http://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/  

diunduh tanggal 23 Juli 2014 
27 “Menurut Lawrence Meir Friedman Berhasil Atau Tidaknya Penegakan Hukum”, 

http://www.scribd.com/doc/200686151/Menurut-Lawrence-Meir-Friedman-Berhasil-Atau-Tidaknya-

Penegakan-Hukum-Bergantung-Pada. 
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dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. 

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam 

Pasal 1 KUHP ditentukan, tidak ada suatu perbuatan  pidana yang dapat di 

hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya. Sehingga bisa atau tidaknya 

suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah 

mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. 

Kedua, Struktur Hukum/Pranata Hukum. Dalam teori Lawrence Meir 

Friedman, hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa 

atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum 

berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, 

Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan 

lembaga  penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh 

kekuasaan pemerintah dan pengaruh- pengaruh lain. Terdapat adagium yang 

menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” (meskipun dunia ini runtuh 

hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak 

ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. 

Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak 

didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya 

angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan 

penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor 

yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum 

diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi,  proses rekruitmen 
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yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas  

bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam 

memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak 

hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya 

buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya 

masalah masih terbuka. 

Ketiga, Budaya Hukum. Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman 

adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, 

pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial 

dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, 

dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan 

kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat 

maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir 

masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat 

kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator 

berfungsinya hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum maupun 

budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak 

dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta 

hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, 

tentram dan damai. 
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2. Teori Hukum Progresif  

Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo 

dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan dan keprihatinan atas kualitas 

penegakkan hukum di Indonesia. Gerakan hukum progresif berangkat 

dari dua asumsi dasar yaitu:
 28

 

a.  Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu 

ketika terjadi permasalahan hukum, maka hukumlah yang harus 

ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa-paksa untuk 

dimasukkan kedalam skema hukum. 

b. Hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena 

hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a 

proces, law in the making). 

Teori hukum progresif memiliki karakter yang progresif karena hukum 

a. Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, oleh 

karenanya memandang hukum selalu dalam proses menjadi (law in 

making). 

b. Peka terhadap perubahan yang terjadi dimasyarakat, baik lokal, 

nasional maupun global. 

c. Menolak status quo manakala menimbulkan dekadensi, suasana 

korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga 

                                                           
28 Rahardjo Satjipto, 2011, Hukum Progresif Urgensi dan Kritik, Kompas, Jakarta, Hlm. 34-37. 
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menimbulkan perlawanan dan pemberontakkan yang berujung 

pada penafsiran progresif terhadap hukum. 
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