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Diskusi 

• Apa makna prinsip-prinsip HAM tersebut?  

• Bagaimana contoh penerapan prinsip HAM dalam kehidupan 
keseharian? Bagaimana pula diterjemahkan dalam kebijakan 
atau aturan hukum, pula penegakan hukumnya?   

• Apa kendala yang seringkali dihadapi ketika berupaya 
mengimplementasikan perlindungan dan pemenuhan HAM 
berdasarkan prinsip-prinsip tersebut? 
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Kesetaraan (Equality) 

• Konsep kesetaraan menekankan penghargaan 
terhadap martabat seluruh insan manusia. Seba-
gaimana dinyatakan secara khusus dalam pasal 1 
DUHAM, ini adalah dasar HAM: “Semua insan 
manusia dilahirkan bebas dan setara dalam 
martabat dan hak-haknya.”



Non-Diskriminasi

• Konsep ini mendorong bahwa tidak seorang- pun 
dapat diingkari hak atas perlindungan HAMnya karena 
alasan faktor eksternal (ras, warna kulit, seks, bahasa, 
agama, politik dan pandangan lain, asal nasional atau 
sosial, kepemilikan, kelahiran atau status lain)



Universalitas

• Nilai-nilai moral dan etika tertentu dimiliki bersama di seluruh 
wilayah di dunia, dan Pemerintah serta kelompok masyarakat 
harus mengakui serta menjunjungnya.  

• Universalitas dari hak bukan berarti bahwa hak-hak tersebut 
tidak dapat berubah ataupun harus dialami dengan cara 
yang sama oleh semua orang.



Martabat  
Manusia

• Prinsip-prinsip HAM didasarkan atas panda- ngan 
bahwa setiap individu, patut untuk di- hargai dan 
dijunjung tinggi, tanpa memandang usia, budaya, 
kepercayaan, etnik, ras, jender, orientasi seksual, 
bahasa, ketidakmampuan atau kelas sosial.



Tak Dapat Direnggut (Inalienability) 

• Hak yang dimiliki 
individu tidak dapat 
dicabut, diserahkan 
atau dipindahkan.



Tanggung Jawab 
• Tanggung Jawab pemerintah: hak-hak asasi manusia bukan merupakan 

pemberian cuma- cuma dari pemerintah. Dan tidak seharusnya juga 
pemerintah menahan atau memberikannya untuk sebagian orang saja. 

• Tanggungjawab Individual: Setiap individu memiliki tanggungjawab untuk 
mengajarkan hak-hak asasi manusia, menghargai hak-hak asasi manusia, 
dan untuk menentang lembaga- lembaga atau individu yang melanggarnya. 

• Kelompok lain, organ masyarakat, termasuk korporasi, ornop, yayasan, dan 
lembaga pendidikan juga bertanggungjawab untuk promosi dan 
perlindungan HAM.



Indivisibel
• Hak-hak asasi manusia harus dilihat sebagai satu tubuh 

yang tidak dapat dipisahkan termasuk diantaranya, hak 
sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya dan kolektif.



Interdependensi

• Kepedulian hak-hak asasi manusia terwujud pada semua aspek 
kehidupan – rumah, sekolah, tempat kerja, pengadilan, pasar – 
dimana-mana!  

• Pelanggaran hak-hak asasi manusia saling terkait; hilangnya 
salah satu hak akan mengganggu hak yang lainnya. Demikian 
pula, pemajuan hak-hak asasi manusia di satu wilayah akan 
mendukung hak-hak asasi manusia lainnya.




