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PERTEMUAN KE-1 



Konsep Hak dan Kewajiban asasi 
Manusia 
 Apa itu HAK? 

 Apa itu Kewajiban? 

 HAK adalah suatu yang kita terima, dapat berupa 
pengakuan,barang atau Jasa. 

 Kewajiban adalah suatu yang harus kita lakukan dan 
kita laksanakan dan apabila tidak dilaksanakan dapat 
menimbulkan sanksi atau Hukuman. 



 Pengertian Hak Asasi Manusia 
Menurut Para Ahli 

 John Locke 

Menurutnya HAM adalah hak-hak yang langsung 
diberikan Tuhan yang esa kepada manusia sebagai hak 
yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuatan 
apapun di dunia yang bisa mencabutnya. HAM ini 
sifatnya fundamental atau mendasar bagi kehidupan 
manusia dan pada hakikatnya sangat suci. 

 



 Pengertian Hak Asasi Manusia 
Menurut Para Ahli 

 Peter R. Baehr 

Menurutnya HAM merupakan hak dasar yang mutlak 
dan harus dimiliki setiap insan untuk perkembangan 
dirinya. 

 Haar Tilar 

Menurutnya HAM adalah hak-hak yang melekat pada 
diri setiap insan dan tanpa memiliki hak-hak itu maka 
setiap insan tidak bisa hidup selayaknya manusia. Hak 
tersebut didapatkan sejak lahir ke dunia. 

 

 



 Pengertian Hak Asasi Manusia 
Menurut Para Ahli 

 Koentjoro Poerbopranoto 

Menurutnya HAM adalah suatu hak yang sifatnya 
mendasar atau asasi. Hak-hak yang dimiliki setiap 
manusia berdasarkan kodratnya yang pada dasarnya 
tidak akan bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. 

 

 



Pengertian HAM menurut  
UU No 39 Tahun 1999 
 Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang 

melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia 
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 
merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, 
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, 
Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 
perlindungan ahrkat dan martabat manusia. 



Ruang lingkup HAM meliputi: 
 Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, 

keamanan, dan lain-lain; 

 Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat 
seseorang berada; 

 Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta 
dalam pemerintahan; serta 

 Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan 
sosial. 

 



HAM menurut konsep PBB; 
dipimpin oleh Elenor Roosevelt dan secara resmi disebut “Universal Decralation 
of Human Rights”. 
  Hak untuk hidup 
  Kemerdekaan dan keamanan badan 
  Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum 
  Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana 
  Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu Negara 
  Hak untuk mendapat hak milik atas benda 
  Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan 
  Hak untuk bebas memeluk agama 
  Hak untuk mendapat pekerjaan 
  Hak untuk berdagang 
  Hak untuk mendapatkan pendidikan 
  Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat 
  Hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.  

 



pokok hakikat hak asasi manusia, 
yaitu : 
 a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, 

HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. 

 b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa 
memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, 
pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa. 

 c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun 
mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar 
hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM 
walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak 
melindungi atau melanggar HAM. 



Hak Asasi Manusia (HAM) pada 
tataran Global 
HAM menurut konsep Negara-negara Barat 

 1) Ingin meninggalkan konsep Negara yang mutlak. 

 2) Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas. 

 3) Filosofi dasar: hak asasi tertanam pada diri individu 
manusia. 

 4) Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan Negara. 

 



Hak Asasi Manusia (HAM) pada 
tataran Global 
HAM menurut konsep sosialis; 

 1) Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi 
dalam masyarakat 

 2) Hak asasi tidak ada sebelum Negara ada. 

 3) Negara berhak membatasi hak asasi manusia 
apabila situasi menghendaki. 

 



Hak Asasi Manusia (HAM) pada 
tataran Global 
HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika: 

 1.Tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai 
dengan kodratnya. 

 2.Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya 
penghormatan utama terhadap kepala keluarga 

 3.Individu tunduk kepada kepala adat yang 
menyangkut tugas dan kewajiban sebagai anggota 
masyarakat. 

 


