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Bab ini membahas mengenai teori – teori terkait dengan perlindungan 

hukum terhadap tenaga kerja, terutama terhadap tenaga kerja Indonesia di 

Jordania. Yang terdiri dari Ground Theory, Middle Theory, dan Applied Theory. 

A. Pancasila 

a. Pengertian Pancasila 

Pancasila, yang berarti lima dasar atau lima asas, adalah nama dasar Negara 

kita, Negara Republik Indonesia1. Pancasila juga merupakan sebuah pedoman 

bangsa Indonesia. Dengan kata lain, pancasila digunakan sebagai petunjuk arah 

semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Ini 

berarti bahwa semua tingkah laku dan tindak/perbuatan setiap manusia Indonesia 

harus dijiwai dan merupakan pancaran semua sila Pancasila karena sebagai 

Weltanschauung selalu merupakan satu kesatuan tidak bisa dipisah-pisahkan satu 

dengan yang lain, keseluruhan sila dalam pancasila merupakan satu kesatuan yang 

organis.2 pancasila memuat hal-hal dasar untuk setiap aspek kehidupan bangsa 

Indonesia yaitu, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 

 
1 Darji Darmodiharjo, Santiaji Pancasila, Usaha Nasional, Malang, hlm 14. 
2Darji Darmodiharjo, Op.Cit., hlm 16 



persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Sebagaimana nilai - nilai yang telah diamanatkan oleh Pancasila, sebagai 

falsafah Negara, sangat menjunjung tinggi kemanusiaan kepada rakyat Indonesia. 

Pada sila ke – 2 yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradap ”. Dalam 

sila ke 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, telah tersimpul cita-cita 

kemanusiaan yang lengkap, yang memenuhi seluruh hakikat mahkluk manusia. 

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu rumusan sifat keluhuran budi 

manusia (Indonesia). Dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap 

warga Negara mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama terhadap undang-

undang Negara, mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama; setiap warga 

Negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan 

Tuhan, dengan orang-orang seorang, dengan negara, dengan masyarakat, dan 

menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan mencapai kehidupan 

yang layak sesuai dengan hak asasi manusia.3  

Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari kata Sansekerta dari India 

(bahasa kasta Brahmana) dan bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. 

Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sangsekerta “Pancasila” memiliki dua 

macam arti,4 yaitu : 

1) Panca artinya lima dan syila (vokal i pendek) artinya batu sendi, azas atau 

dasar, jadi jika dirangkai menjadi dasar yang memiliki lima unsur  

 
3Darji Darmodiharjo, Op.Cit., hlm 40 
4 Noor Ms Bakry, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010,  hlm 14 



2) Panca artinya lima dan syiila (vokal i panjang) artinya peraturan tingkah 

laku, yang penting atau yang senonoh, jadi jika dirangkai menjadi lima 

aturan tingkah laku yang penting 

B. Asas-asas Pancasila 

Hukum sebagai suatu produk (struktur hukum) harus berdasarkan pada asas-

asas hukum. Asas-asas hukum Pancasila antara lain5:  

Pertama, Asas ketuhanan, mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk 

hukum yang bertentangan, menolak atau pun bermusuhan dengan agama maupun 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;  Kedua, Asas perikemanusiaan, 

mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung 

tinggi harkat martabat manusia; Ketiga, Asas kesatuan dan persatuan atau 

kebangsaan, bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum yang 

mempersatukan kehidupan berbangsa dengan menghormati keragaman dan 

kekayaan budaya bangsa; Keempat, Asas demokrasi, mendasarkan bahwa 

hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk terhadap hukum 

bukan sebaliknya. Sistem demokrasi harus dilandasi nilai permusyawaratan, 

kebijaksanaan dan hikmah; Kelima, Asas keadilan sosial, bahwa semua warga 

negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. 

Menurut pembukaan UUD 1945, maka yang sudah menjadi dasar Negara 

bukan lima sila, tetapi hanya empat, yaitu sila-sila pertama, kedua, ketiga dan 

keempat, sedangkan sila kelima bukanlah dasar Negara tetapi adalah tujuan paling 

 
5 Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu 

Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Alumni, Bandung, 1999, 

hlm 137-139. 



pertama, tujuan pokoknya yaitu “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia”, yang harus dicapai dengan mengikuti sungguh-sunguh tuntutan 

empat prinsip besar yang merupakan dasar Negara tadi.6  

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya bersifat organis, 

yaitu merupakan satu kesatuan dari sila-silanya. Kelima sila tersebut merupakan 

suatu asas peradaban dasar filsafat negara dan bangsa Indonesia. Sila-sila 

Pancasila itu merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, yaitu setiap sila merupakan 

unsur (bagian yang mutlak) dari Pancasila. Oleh karenanya, Pancasila merupakan 

kesatuan yang majemuk tunggal. Konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri 

sendiri-sendiri terlepas dari sila-sila yang lainnya, dan tidak saling bertentangan.7 

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, pada hakikatnya merupakan suatu 

nilai, sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma 

hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. 8 sebagai suatu nilai, 

pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi 

manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 9  

a) Intisari Sila-sila Pancasila 

1. Ketuhaan Yang Maha Esa 

Sila ketuhanan yang maha esa ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai 

keempat sila lainnya. Dalam sila ketuhanan yang maha esa, terkandung nilai 
 

6 Hazairin, Demokrasi Pancasila, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm 25 
7 Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila, dalam Buku 

Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, 

hlm 58 
8 Kaelan, Pendidikan Pancasila, paradigm, Yogyakarta, 2008, hlm 85 
9 Kaelan, Loc.Cit 



bahwa Negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia 

sebagai makhluk tuhan yang maha esa. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan 

dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara bahkan moral Negara, moral 

penyelenggara Negara, politik Negara, pemerintahan Negara, hukum dan 

peraturan perundang-undangan Negara, kebebasan dan hak asasi warga Negara 

harus djiwai nilai-nilai ketuhanan yang maha esa.10  

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 

Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa Negara harus 

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. 

Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan, terutama dalam peraturan 

perundang-undangan Negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian 

harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia,terutama hak-hak 

kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan 

perundang-undangan Negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah 

mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia 

didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-

norma dan kebudayaan pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap 

sesama manusia maupun lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang adil dan 

beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya 

bermoral dan beragama. 11  

3. Sila Persatuan Indonesia 

 
10 Kaelan, Op.Cit, hlm 79 
11 Kaelan, Op.Cit, hlm 80 



Persatuan berarti bersatunya berbagai corak ragam mennjadi satu kebulatan 

tunggal. 12 persatuan Indonesia dalam sila ketigaini mencakup persatuan dalam 

arti ideologis, politik, ekonomi, social, dan budaya, serta pertahanan dan 

keamanan. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah 

Indonesia, yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan 

yang bebas dalam wadah Negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan 

Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa indoensia, 

bertujuan memajukan kesejahteran umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta 

mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. 13 

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam 

Permusyawaratan/ Perwakilan 

Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya adalah bahwa hakikat Negara 

adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan 

makhluk social. 14 Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, 

rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan Negara. Sehingga dalam sila 

kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan 

dalam hidup bernegara. 15 

5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan 

Negara sebagai tujuan hidup bersama. Maka, di dalam sila kelima tersebut 

 
12 Suhadi, pengertian Pancasila, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 11 
13 Roestandi Achmad, dkk, pendidikan pancasila, armico, Bandung, 1988, hlm 47 
14 Kaelan, loc. Cit, hlm 82 
15 Ibid. 



terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam khidupan bersama 

(kehidupan social). Keadilan terseut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan 

kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, 

manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya 

serta hubungan manusia dan tuhannya.16 

C. Teori Kepastian Hukum  

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti,ketentuan atau ketetapan17 

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu 

kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku 

dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan 

suatu sanksi.18 Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari 

hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan 

kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua 

orang. Ubi jus incertum, ibi jus nullum (di mana tiada kepastian hukum, di situ 

tidak ada hukum).19  

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma 

adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi 

aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 

 
16 Kaelan, Op. Cit, hlm 83 
17Cst Kansil dkk, Kamus Istilah Hukum, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm 385. 
18 Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, 

Rajagafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 24.  
19 Ibid., hlm 82. 



dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun 

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi 

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. 

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian 

hukum20 Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat 

dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam 

artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam 

artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak 

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk 

kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang 

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya 

subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan 

secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau 

adil bukan sekedar hukum yang buruk.21 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa 

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan 

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 

boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.22  

 
20 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158 
21 Cst Kansil dkk, Op.Cit.,hlm 385. 
22 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, 

hlm 23 



Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan jaminan 

bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian 

hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan 

untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan 

tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat 

berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan 

menyebabkan seseorag hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang 

diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.23 

D. Teori Keadilan Hukum 

Menurut plato, keadilan (justice) adalah tindakan yang benar, tidak dapat 

diidentifikasikan dengan hanya kepatuhan pada aturan hukum. Keadilan adalah 

suatu sifat ciri manusia yang mengkoordnasi dan membatasi berbagai elemen dari 

psikologi manusia pada lingkungannya yang tepat (proper spheres) agar 

memungkinkan manusia dalam keutuhannya berfungsi dengan baik. 24  

Buku V dari Nicomachean Ethics merupakan sumber pembahasan 

Aristoteles tentang keadilan. Secara umum, keadilan berkaitan dengan hubungan 

dengan seseorang dengan orang lain. Dalam interelasi itu terdapat kesadaran 

“keadilan” yang menunjuk atau berorientasi pada kebajikan moral secara 

menyeluruh dari anggota masayarakat dalam menangani hubungan-hubungan 

yang demikian itu. 

 
23 Sudikno Mertukusumo, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm 21. 
24 Lili Rasjidi dan liza Sonia rasjidi, dasar-dasar filsafat dan teori hukum, citra aditya bakti, 

bandung, 2012, hlm 18 



E. Teori Hukum Pembangunan 

Hukum pembangunan dapat dikatakan bahwa hukum sebagai “sarana” 

pembaharuan dalam masyarakat. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, 

konsepsi hukum sebagai “sarana” pembaharuan masyarakat lebih luas jangkauan 

dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat, tempa kelahirannya. 

Alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses 

pembaharuan hukum di Indonesia. (walau yurisprudensi memegang peranan 

pula). Dan ditolaknya aplikasi mekanisme dari konsepsi tersebut yang 

digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama dan penerapan faham legisme 

yang banyak ditentang di Indonesia. 25 Hukum yang digunakan sebagai sarana 

pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi, atau kombinasi 

keduanya. Seperti yang telah dikemukakan di muka, di Indonesia yang paling 

menonjol adalah perundang-undangan.26 Apabila orang menyebut pembangunan, 

biasanya diarahkan pada perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. Proses 

perubahan yang direncanakan dapat dilakukan pada bidang-bidang kehidupan 

tertentu, tetapi dapat juga secara menyeluruh dan simultan.27 Pada masyarakat 

yang sedang membangun seperti indoensia, misalnya, perubahan di bidang hukum 

akan berpengaruh terhadap bidang-bidang kehidupan lainnya. Begitu juga 

sebaliknya. Oleh karna itu, fungsi hukum di satu pihak dapatlah dpergunakan 

sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik, dan di lain pihak 

 
25 LIli Rasjidi, Op.cit hlm 79 
26 Lili Rasjidi, Loc.cit  
27 Rasjidi Lili, Sidharta, Filsafat Hukum, Mazhab, dan Refleksinya, Remadja Karya, 

Bandung, 1989, hlm 75 



untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan 

perubahan-perubahanyang telah terjadi di masa lalu.28  

Menurut Mochtar, semua masyarakat yang sedang membangun selalu 

dicirikan dengan perubahan dan hukum berfungsi sebagai penjamin terhadap 

perubahan yang terjadi secara teratur yang dapat dibantu oleh sebagai suatu sarana 

(bukan sebagai alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. 

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup atau the 

living law dalam masyarakat dan sesuai dengan pencerminan dari niali-nilai yang 

berlaku dalam masyarakat tersebut29 Teori Hukum Pembangunan justru dalam 

praktik pembentukan dan penegakan hukum masih mengalami hambatan-

hambatan yang dikarenakan sulitnya menentukan tujuan dari perkembangan 

(pembaruan) hukum, yang lebih parah lagi karena adanya upaya destruktif 

pengambil kebijakan yang kerap mengambil celah untuk menggunakan hukum 

sekedar sebagai alat dengan tujuan memperkuat dan mendahulukan kepentingan 

kekuasaan dari pada kepentingan dan manfaat bagi masyarakat30 

Untuk memahami Teori Hukum Pembangunan yang diusung oleh Mochtar 

Kusumaatmadja ini perlu memperhatikan proposisi-proposisi yang sangat penting, 

berikut ini :31 

 
28 Ibid.  
29 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum 

Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm 65-66. 
30 Ibid, hlm 77 
31 Sidharta, Posisi Pemikiran Teori Hukum Pembangunan dalam Konfigurasi Aliran 

Pemikiran Hukum (Sebuah Diagnosis Awal), dalam Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum 

Pembangunan, Eksistensi dan Implikasi, Jakarta, Epistema Institute, 2012, hlm 19-22. 



Pertama, Hukum adalah salah satu dari kaidah sosial (di samping kaidah 

moral, agama, susila, kesopanan, adat kebiasaan dan lain-lain), yang merupakan 

cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hukum yang 

baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup atau living law.  

Kedua, Hukum tidak hanya kompleks kaidah dan asas yang mengatur, tetapi 

juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan 

berlakunya hukum itu dalam kenyataan.  

Ketiga, Hukum bercirikan pemaksaan oleh negara melalui alat-alat 

perlengkapannya, sebab tanpa kekuasaan hukum hanyalah kaidah anjuran; 

kekuasaan diperlukan demi kehidupan masyarakat yang tertib (teratur); hukum 

tanpa kekuasaan harus ada batas-batasnya (kekuasaan tanpa hukum adalah 

kelaliman). 

Keempat, kekuasaan dapat memunculkan wibawa dan bertahan lama jika 

mendapat dukungan dari pihak yang dikuasai; untuk itu penguasa harus memiliki 

semangat mengabdi pada kepentingan umum atau sense of public service dan 

yang dikuasai tunduk pada penguasa atau the duty of civil obedience; keduanya 

harus dididik agar memiliki kesadaran kepentingan umum atau public spirit. 

Kelima, Tujuan pokok dan pertama dari segala hukum adalah ketertiban, 

yang merupakan syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur; 

untuk tercapainya ketertiban diperlukan kepastian dalam pergaulan antar manusia 

dalam masyarakat; tujuan kedua setelah ketertiban adalah keadilan yang isi 

keadilan ini berbeda-beda menurut masyarakat dan zamannya.  



Keenam, Masyarakat Indonesia sedang dalam masa peralihan (transisi) dari 

tertutup menuju terbuka, dinamis, dan maju (modern); hakikat masalah 

pembangunan adalah pembaruan cara berpikir (sikap, sifat, nilai-nilai), baik pada 

penguasa maupun yang dikuasai, misalnya pada anggota masyarakat harus 

berubah dari sekedar bersikap mental sebagai kaula (kawula–jawa) negara 

menjadi sikap mental sebagai warga negara (tidak hanya pasif mengikuti perintah 

penguasa tetapi juga aktif mengetahui bahkan berani menuntut hak-haknya). 

Ketujuh, dalam masyarakat yang sedang membangun, hukum tidak cukup 

hanya bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai (sifat 

konservatif dari hukum) tetapi juga berperan merekayasa masyarakat; namun 

intinya tetap harus ada ketertiban (selama perubahan dilakukan dengan cara yang 

tertib, selama itu masih ada tempat bagi peranan hukum). 

Kedelapan, pembangunan harus dimaknai seluas-luasnya meliputi segala 

segi dari kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka. 

Kesembilan, hukum sebagai alat pembaruan dalam masyarakat yang sedang 

membangun itu dapat pula merugikan, sehingga harus dilakukan berhati-hati; oleh 

sebab itu penggunaan hukum harus dikaitkan juga dengan segi-segi sosiologi, 

antropologi dan kebudayaan; ahli hukum dalam masyarakat yang sedang 

membangun perlu mempelajari hukum positif dengan spektrum ilmu-ilmu sosial 

dan budaya. 

Kesepuluh, peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin 

bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur (tertib); hukum berperan 



melalui bantuan perundang-undangan dan keputusan pengadilan atau kombinasi 

dari keduanya; namun pembentukan perundang-undangan adalah cara yang paling 

rasional dan cepat dibandingkan dengan cara pengembangan hukum lain seperti 

yurisprudensi dan hukum kebiasaan. 

Kesebelas, kendala atau kesukaran yang dihadapi dalam rangka berperannya 

hukum dalam pembangunan : 

a. sukarnya menentukan tujuan perkembangan (pembaruan) hukum; 

b. sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu 

analisis deskriptif dan prediktif 

c. sukarnya mengadakan ukuran yang objektif tentang berhasil tidaknya 

usaha pembaruan hukum; 

d. adanya kepemimpinan yang kharismatis yang kebanyakan kepentingannya 

bertentangan dengan cita-cita legal engineering menuju suatu masyarakat 

atau negara hukum 

e. masih rendahnya kepercayaan dan keseganan terhadap hukum atau respect 

for the law dan peranannya dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat 

yang lahir melalui keguncangan politik (revolusi); 

f. reaksi masyarakat karena menganggap perubahan itu bisa melukai 

kebanggaan nasional; 



g. reaksi yang berdasarkan salah diri, yaitu golongan intelektualnya sendiri 

tidak mempraktikkan nilai atau sifat yang mereka anjurkan 

h. heterogenitas masyarakat Indonesia, baik dari segi tingkat kemajuan, 

agama, bahasa, dan lain-lain.  

Keduabelas, dalam rangka pembentukan perundang-undangan dalam era 

Indonesia yang sedang membangun perlu diprioritaskan yaitu pembentukan 

peraturan perundanga-undangan di bidang-bidang hukum yang netral (tidak 

sensitif). Ranah hukum yang demikian praktis tidak akan banyak menimbulkan 

kontroversi terkait dengan adat istiadat, agama, dan niali-nilai primordial lainnya.  

F. Teori Kemanfaatan Hukum  

 Kemanfaatan hukum merupakan hal yang paling utama didalam sebuah 

tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui 

apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan 

hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah 

salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. 

Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan 

kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.32 Menurut 

Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertukosumo tujuan pokok dan pertama 

dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat 

pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.  

 
32 Said Sampara dkk, Pengantar Ilmu Hukum, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm 40 



G. Teori Hak Asasi Manusia  

Dalam instrument internasional dan buku-buku internasional, sangat sulit 

ditemukan definisi detail tentang hak asasi manusia. Instrumen dan buku tersebut 

biasanya hanya memberikan karakter, prinsip dan bagaimana memahami hak asasi 

manusia. Rhona K.M Smith misalnya, beliau mengutip Vienna Declaration and 

Program of Action 1993 untuk mengkerangka hak asasi manusia yaitu “Human 

rights and fundamental freedoms are the birthright of all human being; their 

protection and promotion is the first responsibility of government”.33 

Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia juga tidak memberikan definisi 

tentang hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia misalnya 

secara langsung menyebutkan dalam Pasal 1 yaitu “All human being are born free 

and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience 

and should act toward one another in a spirit of brotherhood”. (Semua manusia 

dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak – hak yang sama. Mereka 

dikarunia akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam 

semangat persaudaraan). 34 

Hak asasi manusia merupakan hak manusia, yang melekat pada manusia, 

dimana manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati nurani.35 Hak asasi manusia 

bersifat universal, yang berarti melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan 

ditujukan bagi setiap orang, baik miskin maupun kaya, laki-laki atau perempuan,  

normal maupun penyandang cacat dan sebaliknya. Dikatakan universal karena 

 
33 Eko Riyadi, S.H., M.H, Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional 

dan Nasional, Depok, Raja Pers, 2018. Hlm 7 
34 Ibid, hlm.8 
35 Suryadi Radjab, Dasar-dasar Hak Asasi Manusia, PBHI, Jakarta, 2002, hlm 7 



hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak 

peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kulturan 

dalam agama, atau kepercayaan spritualitasnya.36  

John Locke menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang 

diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. 

Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. 

Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan 

manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam 

kehidupan manusia.37 

 

Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak- 

hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak- hak yang 

melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Hak- hak 

ini disebut ‘universal’ karena hak – hak ini dinyatakan sebagai bagian dari 

kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar 

belakang budaya, agama atau kepercayaannya. Sementara dikatakan ‘melekat’ 

atau ‘inheren’ karena hak – hak itu dimiliki setiap manusia semata – mata karena 

keberadaannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari suatu organisasi 

 
36 Soetandyo Wignjosoebroto, Hak Asasi Manusia, konsep dasar, dan perkembngan 

pengertiannya dari masa ke masa, ELSAM, Jakarta, 2001, hlm.1 
37 Masyhur Effendi. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional 

dan Internasional, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm 3 



kekuasaan manapun. Karena bersifat ‘melekat’, maka hak – hak tersebut juga 

tidak dapat dirampas atau dicabut.38 

Jaminan hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945 merupakan salah satu ciri 

negara hukum. Saudargo Gautama memberikan pengertian tentang negara hukum 

sebagai “suatu negara dimana perseorangan mempunyai hak terhadap negara, di 

mana hak-hak asasi manusia diakui oleh undang-undang, dimana untuk 

meralisasikan perlindungan hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan 

hingga badan penyelenggara negara, badan pembuat undang-undang dan badan 

peradilan berada pada berbagai tangan, dan dengan susunan badan peradilan yang 

bebas kedudukannya untuk dapat memberikan perlindungan semestinya kepada 

setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun andaikata hal ini 

terjadi oleh alat negara sendiri. Dapat dipahami bahwa salah satu ciri negara 

hukum adalah adanya jaminan hak-hak asasi manusia dan perlindungan hukum 

merupakan hal yang krusial atas eksistensi Negara. 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 

disebutkan bahwa : “Hak Asasi Manusia (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” 

 
38 Soetandyo Wignjosoebroto, ‘Hak – Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan 

Pengertiannya yang Klasik pada Masa – Masa Awal Perkembangannya’ dalam Toleransi dan 

Keragaman: Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia, Surabaya, 

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, 2002, hlm 4 



Jimly Asshidiqie mendefinisikan hak asasi manusia (HAM) sebagai hak-hak 

yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu 

sebagai manusia. Dikatakan ‘melekat’ atau ‘inheren’ karena hak-hak itu dimiliki 

berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh 

suatu organisasi kekuasaan manapun termasuk negara. Dikatakan ‘melekat’ itu 

pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau 

dicabut.39 

Lahirnya deklarasi universal hak asasi manusia membawa konsekuensi 

negara-negara anggota PBB untuk menytakan bahwa mereka mengakui ak-hak 

setiap orang sebagai hak asasi yang harus dihormati guna mencegah atau setidak-

tidaknya mengurangi berbagai tindakan dan kebijakan negara yang sewenang-

wenang terhadapindividu-individu waranya. Berdasarkan deklarasi ini, semua 

negara menyatakan kewajibannya untuk menghormati (to respect), melindungi (to 

protect) dan memenuhi (to fulfil) hak-hak asasi setiap warganya. 40 

Perkembangan Hak Asasi Manusia ini kemudian diikuti dengan pengesahan 

dua Kovenan utama yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan 

Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Tahun 1966. Hak 

Sipil dan Politik disebut juga hak negative (negative rights) sedangkan Hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya disebut juga hak positif (positive rights). Disebut 

 
39http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135608-T+27944-

Implementasi+hakTinjauan+literatur.pdf diunduh pada 7 September 2018, pukul 20.29 WIB. 
40 Hendriati, Trianita dalam Suryadi Radjab, Op Cit, hlm 7 

http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135608-T+27944-Implementasi+hakTinjauan+literatur.pdf
http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135608-T+27944-Implementasi+hakTinjauan+literatur.pdf


hak negative karena Negara harus abstain, diam atau tidak melakukan campur 

tangan untuk merealisasikan hak – hak tersebut.41 

Filosofis Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kebebasan yang berbasis atas 

penghormatan atas kebebasan orang lain. Artinya, kebebasan Hak Asasi Manusia 

(HAM) tidak tak terbatas, oleh karena tatkala memasuki wilayah kebebasan orang 

lain maka daya kebebasan itu berakhir.42  

H. Teori Organisasi Internasional 

Menurut Sumaryo Suryokusumo Organisasi Internasional adalah suatu 

proses; Organisasi Internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari 

tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi 

Internasional juga diperlukan dalam rangka kerja sama menyesuaikan dan mencari 

kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama 

serta mengurangi pertikaian yang timbul.43 

Boer Mauna dalam bukunya ”Hukum Organisasi Internasional”, beliau 

berpendapat ”Organisasi Internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara 

yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama 

melalui organ- organ dari perhimpunan itu sendiri”.44 Di dalam memahami hukum 

organisasi internasional tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukan 

organisasi internasional itu sendiri, yang sudah lama timbul sejak beberapa negara 

 
41 Eko Riyadi, S.H., M.H, Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional 

dan Nasional, Depok, Raja Pers, 2018. Hlm 47 
42 Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta 

Timur, 2013, hlm 16 
43 Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, Bandung, 

Alumni, 1993, hlm 45 
44 Boer Mauna, Hukum Internasional; “Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era 

Dinamika Global,” Bandung, PT. Alumni, 2005. Hlm 419 



mengadakan hubungan internasional secara umum dan masing-masing negara itu 

mempunyai kepentingan. Hubungan internasional secara umum melibatkan 

banyak negara (lebih dari 2 negara), berbeda dengan hubungan antara dua negara 

yang telah dirintis sejak abad ke-16 melalui pertukaran utusan masing – masing 

atas dasar persetujuan bersama45  

Menurut F. Sugeng Istanto, yang dimaksud dengan organisasi internasional 

secara luas adalah bentuk kerjasama antar pihak-pihak yang bersifat internasional 

untuk tujuan yang bersifat internasional. Pihak-pihak yang bersifat internasional 

itu, dapat orang perorangan, badan-badan bukan negara yang berada di berbagai 

negara atau pemerintah negara. Adapun yang dimaksud dengan tujuan 

internasional adalah tujuan-tujuan bersama yang menyangkut kepentingan 

berbagai negara. 46 

Teuku May Rudy dalam bukunya ”Administrasi dan Organisasi 

Internasional” menjelaskan ”Organisasi Internasional adalah pola kajian 

kerjasama yang melintasi batas-batas Negara dengan didasari struktur organisasi 

yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung 

serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna 

mengusahakan tercapainya tujuan-tujauan yang diperlukan serta disepakati 

 
45 Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional, UI Press, Jakarta, 1990, hlm 1 
46 F. Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya, 

1994, hlm 36. 



bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama 

kelompok non pemerintah pada Negara yang berbeda47. 

J.G Starke berpendapat ”In the first place, just as the function of the modern 

state and the rights, duties and powers of its instrumentalities are governed by a 

branch of municipal law called state contitutional law, so international institution 

are similiarly conditioned by a body of rules may will be described as 

international constititional law” (Pada awalnya seperti fungsi suatu negara 

modern mempunyai hak, kewajiban dan kekuasaan yang dimiliki beserta alat 

perlengkapannya, semua itu diatur oleh hukum nasional yang dinamakan hukum 

tata negara sehingga dengan demikian organisasi internasional sama halnya 

dengan alat perlengkapan negara modern yang diatur oleh hukum konstitusi 

internasional)48 

Timbulnya hubungan internasional secara umum tersebut pada hakikatnya 

merupakan proses perkembangan hubungan antarnegara, karena kepentingan dua 

Negara saja tidak dapat menampung kehendak banyak Negara. Dalam membentuk 

organisasi internasional, Negara-negara melalui organisasi itu akan berusaha 

mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama, dan kepentingan ini 

menyangkut bidang kehidupan internasional yang sangat luas. Karena bidang 

tersebut menyangkut kepentingan banyak Negara, maka diperlukan peraturan 

 
47 Teuku May Rudy, Administrasi dan Organisasi Internasional, Angkasa, Bandung,2003, 

hal. 3. 
48 Starke J.G, Introduction to International Law, 8th.ed. Butter worth, London,1977, hlm 

639-641 



internasional (international regulation) agar kepentingan masing-masing Negara 

dapat terjamin. 49 

I. Teori Hukum Perjanjian Internasional dan Kovenan 

Perserikatan bangsa-bangsa adalah suatu organisasi internasional yang 

bertujuan untuk menciptakan keamanan dan perdamaian dunia. Dalam piagam 

PBB, tercantum bahwa salah satu misi dari PBB ini adalah mengadakan 

kerjasama internasional guna memecahkan persolan-persoalan internasional, di 

bidang ekonomi, sosial, kebudayaan atau yang bersifat kemanusiaan. Demikian 

pula dalam usaha-usaha yang mendorong penghormatan hak-hak asasi manusia 

dan kebebasan-kebebasan dasar seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, 

jenis kelamin, bahasa dan agama50.  

Dalam pengertian umum dan luas, perjanjian internasional adalah kata 

sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional mengenai suatu objek 

atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau 

melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.51 Mochtar 

Kusumaatmadja mendefinisikan perjanjian internasional sebagai sebuah 

perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan 

untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Mochtar mensyaratkan, untuk 

dapat disebut perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subyek 

hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional. Sementara 

itu, dalam Hukum Internasional yang dapat disebut sebagai subyek hukum 

 
49 Ibid.  
50 Piagam Persatuan Bangsa Bangsa 
51 I Wayan Pathiana, Hukum Perjanjian Internasional Bag. 1, Mandar Maju, Bandung, 

2002, hlm 12 



internasional selain  Negara,  Takhta Suci, Palang Merah Internasional, Organisasi 

Internasional dan Individu adalah Pemberontak dan pihak dalam sengketa 

(belligerent).52 Perjanjian internasional memiliki peranan penting dalam mengatur 

hidup dan hubungan antar Negara dalam masyarakat internasional. Dalam dunia 

yang ditandai saling ketergantungan pada era global ini, tidak ada satu negarapun 

yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan tidak diatur dalam 

perjanjian internasional.53 

Istilah kovenan atau covenant, juga mengandung arti yang sama dengan 

piagam, jadi gunakan sebagai konstitusi suatu organisasi internasional. Sebuah 

organisasi internasional yang konstitusinya memakai istilah covenant adalah Liga 

bangsa bangsa ( Covenant of the League of Nations ). Di samping itu suatu 

perjanjian yang bukan merupakan konstitusi organisasi internasional ada juga 

yang memakai istilah covenant seperti Kovenan Internasional tentang Hak – Hak 

Sipil  dan Politik, tanggal 16 Desember 1966 (International Covenant on Civil 

and Political Rights of December 16, 1966) dan Kovenan Internasional tentang 

Hak – Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 16 Desember 1966 ( International 

Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights, December 16, 1966).54 

Economic and Social Council atau disingkat dengan ECOSOC merupakan 

badan khusus dari Persatuan Bangsa – Bangsa ( PBB) yang memperhatikan 

masalah khusus di bidang Ekonomi dan Sosial dalam penegakan HAM. ECOSOC 

 
52 Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., Pengantar Hukum Internasional, Bina 

Cipta, Bandung-Jakarta, 1990, hlm 79 & 84 
53 Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era 

Dinamika Global, (Bandung: Alumni, 2000), hlm 82 
54 I Wayan Parthiana, S.H, M.H, Hukum Perjanjian Internasional Bag. 1, Mandar Maju, 

Bandung, 2002, hlm 31 



atau Dewan Ekonomi dan Sosial PBB memiliki tugas membantu Majelis Umum 

untuk mengadakan dan mempromosikan kerja sama ekonomi dan sosial antar 

bangsa. Dewan terdiri dari 54 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum dengan 

masa bakti untuk tiap anggotanya adalah 3 tahun. Indonesia saat ini merupakan 

anggota Dewan ECOSOC hingga tahun 2014. Dalam menjalankan tugasnya, 

Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dibantu oleh organisasi – organisasi PBB 

seperti: FAO, ILO, WHO, UPU, ITU, UNESCO, UNICEF.55 

Universal Declaration of Human Rights ( UDHR ) atau disebut dengan 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ( DUHAM ) merupakan instrument 

payung bagi seluruh instrument hak asasi manusia yang lain.56 Disebut sebagai 

instrument payung karena seluruh instrument hak asasi manusia, baik instrument 

internasional, instrument regional dan instrument nasional, keseluruhannya 

merujuk pada Deklarasi tersebut. DUHAM merupakan dokumen pengakuan 

internasional terhadap hak asasi manusia. Deklarasi ini diterima melalui Resolusi 

Majelis Umum PBB (A/RES/217/(III)) pada tanggal 10 Desember 1948. 

Deklarasi ini diumumkan sebagai suatu standar pencapaian yang berlaku umum 

untuk semua rakyat dan semua Negara. Komisi Hak Asasi Manusia yang didirikan 

pada tahun 1946 berupaya keras untuk segera mengambil langkah dalam rangka 

mengumumkan sebuah Deklarasi yang tidak mengikat secara hukum (non-binding 

declaration) sebagai dasar bagi dibuatnya konvensi yang mengikat secara hukum 

 
55  https://mission-indonesia.org/2013/07/03/press-release-partisipasi-delri-pada-sidang-

substantif-dewan-ekonomi-sosial-pbb-ecosoc-2013-jenewa-1-26-juli-2013-indonesia-serukan-

ecosoc-dorong-peningkatan-kerjasama-di-bidang-iptek-bagi-pembangu/diunduh pada 14 Januari 

2019 Pukul 13.31 
56 http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html diunduh pada 14 

Januari 2019 Pukul 13.40 

https://mission-indonesia.org/2013/07/03/press-release-partisipasi-delri-pada-sidang-substantif-dewan-ekonomi-sosial-pbb-ecosoc-2013-jenewa-1-26-juli-2013-indonesia-serukan-ecosoc-dorong-peningkatan-kerjasama-di-bidang-iptek-bagi-pembangu/
https://mission-indonesia.org/2013/07/03/press-release-partisipasi-delri-pada-sidang-substantif-dewan-ekonomi-sosial-pbb-ecosoc-2013-jenewa-1-26-juli-2013-indonesia-serukan-ecosoc-dorong-peningkatan-kerjasama-di-bidang-iptek-bagi-pembangu/
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(legally binding convention) serta menyusun mekanisme pelaksanaannya. Pada 

akhirnya, dengan kegigihan banyak pihak, khususnya Eleanor D. Roosevelt ( 

Amerika ) dan Rene Cassin (Prancis), pada tahun 1948 Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia disahkan.57 Deklarasi ini menjadi dokumen hak asasi manusia 

paling pokok. Deklarasi ini tidak mengikat secara hukum, namun ia dianggap 

sebagai hukum kebiasaan internasional (customary international law). Deklarasi 

juga diposisikan sebagai interpretasi paling resmi atas terminology hak asasi 

manusia sebagaimana tertera pada Pembukaan Piagam PBB. Sejauh ini substansi 

Deklarasi telah masuk ke dalam konstitusi di hampir seluruh Negara anggota PBB 

serta menjadi dasar bagi disahkannya berbagai dokumen hak asasi manusia yang 

mengikat secara hukum.58 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 

atau Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya disahkan 

oleh dengan General Assembly Resolution atau GA. Res. 2200 (XXI) pada 16 

Desember 1966 dan diberlakukan pada 3 Januari 1976.59 Kovenan ini merupakan 

penjabaran dari Pasal 22-27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Prinsip-

prinsip penting pada Kovenan ini adalah prinsip pemenuhan maju (progressive 

realization), non-diskriminatif, dan tanggung jawab Negara. Pemerintah Indonesia 

meratifikasi Kovenan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang 

Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 

yang ditandatangani pada 28 Oktober 2005 dan diundangkan pada Lembaran 

 
57 Manfred Nowak, Introduction to … Op. Cit., hlm 76 
58 Ibid., hlm 77 
59  www.ohchr.org/EN/Professional/Pages/CESCR.aspx diunduh pada 14 Januari 2019 

Pukul 22.03 WIB 

http://www.ohchr.org/EN/Professional/Pages/CESCR.aspx


Negara Tahun 2005 Nomor 118. Konsideran pada Undang-Undang ratifikasi 

Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik.60 

Berbeda dengan prinsip yang dianut pada Kovenan Internasional tentang 

Hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 

menawarkan konsep pemenuhan maju (progressive realization). Prinsip 

pemenuhan maju dimaknai sebagai Negara diberi peluang untuk memenuhi hak 

ekonomi, social dan budaya secara bertahap namun harus bergerak maju dan 

bukan mundur. Pemenuhan bertahap ini disesuaikan dengan kapasitas ekonomi 

Negara pihak. Contoh sederhananya adalah Negara pihak boleh menyatakan tahun 

2017 baru bisa memberikan pendidikan gratis bagi sekolah dasar. Pemerintah 

berjanji bahwa pada tahun 2020, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama juga 

akan di gratiskan. Penilaian atas pemenuhan hak ekonomi, social dan budaya 

adalah menggunakan doktrin kewajiban mencapai hasil (obligation of result). 

Penilaian dilakukan terhadap hasil apakah hak ekonomi, social dan budaya dapat 

terpenuhi atau tidak. Pembuktian bahwa kebijakan pemerintah terhadap suatu 

Negara Pihak bertanggung jawab kepada organ PBB. Namun demikian, 

pemenuhan ini harus dilakukan secara konkret, efektif dan dengan target yang 

jelas untuk secara cepat merealisasikan hak secara penuh. 

Prinsip non-diskriminasi dimaknai bahwa pemenuhan hak atas ekonomi, 

social dan budaya tidak boleh dilakukan dengan membeda-bedakan orang atas ras, 

warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan identitas lainnya. Prinsip 

 
60 Eko Riyadi, S.H., M.H, Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional 

dan Nasional, Depok, Raja Pers, 2018, Hlm 106 

 



Tanggung Jawab Negara dimaknai sebagai pemenuhan hak atas ekonomi, social 

dan budaya adalah kewajiban Negara. 

Kovenan ini diawali dengan meminta kepada Negara Pihak untuk 

menjamim keseteraan bagi laki-laki dan perempuan dalam penikmatan hak 

ekonomi, sosial dan budaya. Setelah itu, Kovenan menegaskan bahwa pembatasan 

atas hak yang diakui dalam Kovenan hanya dapat dilakukan secara hukum dan 

pembatasan itu dilakukan justru untuk menaikan kesejahteraan umum. Tidak 

diperkenankan sama sekali melakukan penafsiran yang justru bertentangan 

dengan semangat Kovenan dan bertujuan untuk menghancurkan substansi hak dan 

kebebasan yang diatur dalam Kovenan. Secara kategoris, hak- hak yang diakui 

dalam Kovenan ini dibagi ke dalam 5 kelompok yang penjelasannya adalah 

sebagai berikut : 

1) Kelompok pertama hak atas dan dalam pekerjaan (pasal 6,7 dan 8). 

Beberapa hak yang termasuk kelompok ini antara lain hak atas pekerjaan ; 

hak atas pembinaan dalam rangka mencari pekerjaan; hak atas kondisi kerja 

yang layak dan adil dalam yang di dalamnya termasuk hak atas upah yang 

layak untuk dirinya dan keluarganya, kondisi kerja yang aman dan sehat, 

kesempatan yang sama untuk promosi, hak atas istirahat dan liburan serta 

jam kerja yang layak; hak untuk membentuk dan/ atau bergabung ke serikat 

pekerja termasuk hak untuk melakukan mogok kerja. 

2) Kelompok kedua adalah terkait jaminan perlidungan ( Pasal 9 dan 10). 

Kategori hak nya antara lain hak atas jaminan social termasuk asuransi 



social; perlindungan khusus bagi keluarga termasuk bagi ibu yang akan 

melahirkan, hak ini terkait hak cuti dengan gaji yang memadai. 

3) Kelompok ketiga adalah kehidupan yang layak ( Pasal 11 dan Pasal 12). 

Kategori hak nya antara lain ha katas standar kehidupan yang layak bagi diri 

dan keluarga; hak bebas dan kelaparan; hak atas standar tertinggi 

pemenuhan fasilitas kesehatan fisik dan mental termasuk penurunan angka 

kematian bayi dan perkembangan anak yang baik, perbaikan fasilitas 

kesehatan dalam dunia industri, dan pencegahan penyebaran penyakit 

endemic menular. 

4) Kelompok keempat adalah pendidikan (Pasal 13 dan 14). Kategori haknya 

antara lain hakatas pendidikan, termasuk promosi nilai-nilai partisipasi aktif, 

saling pengertian antarmasyarkat, toleransi dan antarbangsa; pembiayaan 

pendidikan termasuk pendidikan dasar yang gratis, pendidikan lanjutan yang 

dipenuhi secara bertahap menuju gratis, pendidikan tinggi yang tersedia dan 

dapat diakses oleh masyarakat dan pengembangan sistem beasiswa; hak dan 

kebebasan orang tua memilih sekolah bagi anak-anaknya; dan Kovenan 

meminta kepada Negara Pihak untuk memenuhi pendidikan dasar gratis 

dalam jangka waktu dua tahun setelah ratifikasi. 

5) Kelompok kelima adalah partisipasi budaya (Pasal 15). Setiap orang 

memiliki hak dan kebebasan untuk berpatisipasi dalam kehidupan budaya; 

menikmati hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan; hak atas perlindungan 

dan penikmatan atas kekayaan intelektual; dan ha katas kebebasan 

melakukan kegiatan ilmiah.  



 

J. Undang – Undang Dasar 1945 

Undang-undang dasar 1945 adalah sebuah konstitusi dasar yang tertulis, dan 

juga sebagai refleksi dari cita-cita bangsa Indonesia. undang-undang dasar 1945, 

telah menggariskan beberapa prinsip dasar .salah satu prinsip dasar tersebut 

adalah “Indonesia adalah Negara hukum” hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 3 

Undang-undang dasar 1945.  

Dalam konsep Negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan 

panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik 

ataupun ekonomi. Karena ada pepatah dalam bahasa Inggris untuk menyebut 

prinsip Negara hukum adalah “the rule of law, not of man” yang disebut 

pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai system, bukan orang per 

orang yang hanya bertindak sebagai “wayang” dari skenario sistem yang 

mengaturnya. 61 

Gagasan Negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat 

hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, 

dikembangkan dengan menata suprastruktur, dan infrastruktur kelembagaan 

politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan 

membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu 

perlu dibangun (law making) dan ditegakkan (law enforcing) sebagaimana 

mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi 

 
61 Jimly Assiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Majalah Hukum Indonesia, (tanpa 

tempat, tanpa tanggal), hlm 1 



kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar 

yang berkedudukan tinggi (the supreme law of the land), dibentuk pula sebuah 

makhamah konstitusi yang berfungsi sebagai “the guardian” dan sekaligus “the 

ultimate interpreter of the constitution”.62 

 

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

Manusia 

Pada pertimbangannya, Undang-Undang ini mengakui secara eksplisit 

bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada manusia, 

bersifat universal, langgeng dan oleh karenanya harus dilindungi, dihormati, 

dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. 

Menurut Undang-Undang ini, hak asasi manusia dimaknai sebagai “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 dan pemerintah, dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” 

L. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 

Luar Negeri  

Undang-Undang No. 39  Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, memuat hal-hal tentang tenaga kerja 

memiliki hak-hak dan kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminatif untuk 

memperoleh pekerjaan dan pekerjaan yang layak, baik di dalam maupun di luar 

 
62 Ibid. hal. 1-2 



negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan bakat, minat dan kemampuan. Bahwa 

negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja 

baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, 

demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan 

anti perdagangan manusia. bahawa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar 

negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama 

bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak 

asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan 

penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum nasional.63 

M.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan 

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ini, 

memuat hal-hal terkait penempatan dan perlindungan hukum terhadap tenaga 

kerja Indonesia di luar negeri. Dalam ketentuan Pasal 32 bahwa “ Penempatan 

tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, 

dan setara tanpa diskriminasi. Dalam Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang 

mengamanatkan bahwa “Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang 
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mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik 

tenaga kerja.64 

N. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan 

Budaya  

Undang-Undang ini merupakan ratifikasi dari International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) atau Kovenan Internasional 

tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, bahwa disebutkan di dalamnya 

Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi tentang Hak Asasi Manusia 

menjadi pihak dalam Kovenan tersebut. Kovenan ini sangat berkaitan erat dalam 

Indonesia menentukan sikap dalam memajukan dan memberikan perlindungan 

tentang HAM. Pembukaan Kovenan ini mengingatkan negara-negara akan 

kewajibannya menurut Piagam PBB untuk memajukan dan melindungi HAM, 

mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi 

pemajuan dan penaatan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya 

dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan 

DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik 

serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat tercapai apabila telah 

tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial 

dan budaya serta hak-hak sipil dan politiknya.65 

 
64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
65 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional 

tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 



 


