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Tujuan perkuliahan 

✤ HAM dalam UUD NRI 1945
✤ UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan 

Konteksnya 

✤ Substansi Hak-Hak dan perbandingannya 
dengan instrumen hukum HAM lainnya 

✤ Mandat Komnas HAM 
✤ Kritik atau Kelemahan Norma dalam UU No. 39 

Tahun 1999 



Konteks 

✤ Disahkan 23 September 1999

✤ TAP MPR XVII/MPR/1998 tentang HAM 
(13 November 1998) 

✤ BAB X: UUD NRI 1945 (amandemen ke-2)



TAP MPR XVII/MPR/1998

✤ Pasal  1: Menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur 
Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman 
mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.   

✤ Pasal  2: Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang Hak asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.   

✤ Pasal 3: Penghormatan, penegakan, dan penyebarluasan hak asasi manusia oleh masyarakat 
dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung 
jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

✤ Pasal 4: Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang 
hak asasi manusia, dilakukan oleh suatu komisi nasional hak asasi manusia yang ditetapkan 
dengan Undang-undang. 



Substansi Hak-Hak

✤ hak untuk hidup (pasal 9) 
✤ hak untuk berkeluarga dan melanjutkan 

keturunan (pasal 10)
✤ hak untuk mengembangkan diri (pasal 11-16)
✤ hak untuk memperoleh keadilan (pasal 

17-19)
✤ hak atas kebebasan pribadi (pasal 20-27)
✤ hak atas rasa aman (pasal 28-35)
✤ hak atas kesejahteraan (pasal 36-42)
✤ hak untuk turut serta dalam pemerintahan 

(pasal 43-44)
✤ hak-hak perempuan (pasal 45-51)
✤ hak-hak anak (pasal 52-66).



Pasal 6 

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan 
dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh 
hukum, masyararakat, dan pemerintah 

Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah 
ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. 



Komnas HAM 

✤ Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993

✤ Pasal 75, Komnas HAM bertujuan: (a) mengembangkan kondisi 
yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan 
Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan  
(b) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asai manusia 
guma berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan 
kemampuannya dalam berbagai bidang kehidupan. 



✤ Pasal 76 (1) Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan 
fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi 
tentang hak asasi manusia.

✤ Lihat pasal 89 (tafsir atas fungsi Komnas HAM) 

✤ Kewenangan pro-justitia: UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 
HAM



Catatan Kritik  
atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM  

✤ Tiadanya sanksi atau setidaknya 
konsekuensi hukum atas pelanggaran 
HAM (atau mekanisme penjera) 

✤ Kewenangan Komnas HAM terbatas, 
sehingga kerap terjadi pengabaian 
rekomendasi-2nya. 



Berikan 
Analisis

✤ Apa hak-hak warga pegunungan Kendheng yang 
terancam hilang? 

✤ Apakah hak-hak tersebut dijamin oleh UUD 1945 dan 
UU HAM? Sebutkan 5 pasal terkait dan 
argumentasinya! 

✤ Apa yang bisa dilakukan warga pegunungan Kendheng 
untuk melindungi hak-haknya secara hukum? 




