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Penulis Makalah

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Setelah mengikuti mata kuliah Pancasila di Amikom saya menemukan banyak ilmu
dan informasi yang mengenai arti penting Pancasila, yang baru-baru ini menarik perhatian
banyak golongan. Dari informasi yang saya tersebut saya tertarik untuk menambah informasi
yang mungkin bias saya peroleh dari internet, dan saya menemukan data hasil survey Badan
Pusat Statatistik di seluruh Indonesia. Survey tersebut menyatakan bahwa 80% masyarakat
Indonesia menginginkan agar implementasi nilai-nilai Pancasila dimasukkan dalam
kurikulum sekolah. Bukan hanya teorinya, tetapi lebih kepada pengamalannya, bagaimana
mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik
untuk membuat makalah ini.
Mengingat tingkah laku para tokoh di berbagai bidang saat ini, yang berkaitan dengan
situasi negeri kita di bidang politik, sosial, ekonomi dan moral, maka sudah sepantasnya
kalau kita saling mengingatkan bahwa tidak mungkin ada pemecahan terhadap berbagai
persoalan rumit yang sedang kita hadapi bersama, kalau pikiran dan tindakan kita
bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang sangat menjunjung tinggi Hak asasi
manusia. Terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak asasi yang harus dijamin dalam
peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, banyak pembahasan yang bisa kita lakukan
bersama mengenai persoalan ini.

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:
1. Apakah Pancasila masih sesuai bila dijadikan ideologi yang menjadi anutan negara
Indonesia yang terdapat beragam kepercayaan beragama?
2. Apakah dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia secara terus-menerus
dapat membawa Indonesia menuju negara yang aman dan stabil?

C. Pendekatan
Historis
Pembahasan historis Pancasila dibatasi pada tinjauan terhadap perkembangan
rumusan Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan keluarnya Instruksi Presiden RI
No.12 Tahun 1968. Pembatasan ini didasarkan pada dua pengandaian, yaitu:
1) Telah tentang dasar negara Indonesia merdeka baru dimulai pada tanggal 29 Mei
1945, saat dilaksanakan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI);
2) Sesudah Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 tersebut, kerancuan pendapat
tentang rumusan Pancasila dapat dianggap tidak ada lagi.
Permasalahan Pancasila yang masih terasa mengganjal adalah tentang penghayatan
dan pengamalannya saja. Hal ini tampaknya belum terselesaikan oleh berbagai peraturan
operasional tentangnya. Dalam hal ini, pencabutan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978
(Ekaprasetia Pancakarsa) tampaknya juga belum diikuti upaya penghayatan dan pengamalan
Pancasila secara lebih „alamiah‟. Tentu kita menyadari juga bahwa upaya pelestarian dan
pewarisan Pancasila tidak serta merta mengikuti Hukum Mendel.
Tinjauan historis Pancasila dalam kurun waktu tersebut kiranya cukup untuk
memperoleh gambaran yang memadai tentang proses dan dinamika Pancasila hingga menjadi
Pancasila otentik. Hal itu perlu dilakukan mengingat bahwa dalam membahas Pancasila, kita
terikat pada rumusan Pancasila yang otentik dan pola hubungan sila-silanya yang selalu
merupakan satu kebulatan yang utuh.

a. Sidang BPUPKI – 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945
Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan
telaah pertama tentang dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut: 1) Peri Kebangsaan;
2) Peri Kemanusiaan; 3) Peri Ketuhanan; 4) Peri Kerakyatan; 5) Kesejahteraan Rakyat.
Ketika itu ia tidak memberikan nama terhadap lima (5) azas yang diusulkannya sebagai dasar
negara.
Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang yang sama, Ir. Soekarno juga mengusulkan
lima (5) dasar negara sebagai berikut: 1) Kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme; 3)
Mufakat atau Demokrasi; 4) Kesejahteraan Sosial; 5) Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Dan
dalam pidato yang disambut gegap gempita itu, ia mengatakan: “… saja namakan ini dengan
petundjuk seorang teman kita – ahli bahasa, namanja ialah Pantja Sila …” (Anjar Any,
1982:26).

b. Piagam Jakarta 22 Juni 1945
Rumusan lima dasar negara (Pancasila) tersebut kemudian dikembangkan oleh
“Panitia 9” yang lazim disebut demikian karena beranggotakan sembilan orang tokoh
nasional, yakni para wakil dari golongan Islam dan Nasionalisme. Mereka adalah: Ir.
Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar
Muzakir, H.A. Salim, Mr. Achmad Subardjo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin.
Rumusan sistematis dasar negara oleh “Panitia 9” itu tercantum dalam suatu naskah
Mukadimah yang kemudian dikenal sebagai “Piagam Jakarta”, yaitu: 1) Ke-Tuhanan dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemelukknya; 2) Menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5) Mewujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, “Piagam Jakarta” diterima sebagai
rancangan Mukadimah hukum dasar (konstitusi) Negara Republik Indonesia. Rancangan
tersebut – khususnya sistematika dasar negara (Pancasila) – pada tanggal 18 Agustus
disempurnakan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadi:
1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan
Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan; 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; sebagaimana tercantum dalam
alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

c. Konstitusi RIS (1949) dan UUD Sementara (1950)
Dalam kedua konstitusi yang pernah menggantikan UUD 1945 tersebut, Pancasila
dirumuskan secara „lebih singkat‟ menjadi: 1) Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa; 2)
Perikemanusiaan; 3) Kebangsaan; 4) Kerakyatan; 5) Keadilan sosial.
Sementara itu di kalangan masyarakat pun terjadi kecenderungan menyingkat
rumusan Pancasila dengan alasan praktis/ pragmatis atau untuk lebih mengingatnya dengan
variasi sebagai berikut: 1) Ketuhanan; 2) Kemanusiaan; 3) Kebangsaan; 4) Kerakyatan atau
Kedaulatan Rakyat; 5) Keadilan sosial. Keanekaragaman rumusan dan atau sistematika
Pancasila itu bahkan tetap berlangsung sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang secara
implisit tentu mengandung pula pengertian bahwa rumusan Pancasila harus sesuai dengan
yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

d. Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968
Rumusan yang beraneka ragam itu selain membuktikan bahwa jiwa Pancasila tetap
terkandung dalam setiap konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga memungkinkan
terjadinya penafsiran individual yang membahayakan kelestariannya sebagai dasar negara,
ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Menyadari
bahaya tersebut, pada tanggal 13 April 1968, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden RI
No.12 Tahun 1968 yang menyeragamkan tata urutan Pancasila seperti yang tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945.

Sosiologis
Pancasila bukanlah dasar negara yang hanya bersifat statis, melainkan dinamis karena
ia pun menjadi pandangan hidup, filsafat bangsa, ideologi nasional, kepribadian bangsa,
sumber dari segala sumber tertib hukum, tujuan negara, perjanjian luhur bangsa Indonesia,
yang menuntut pelaksanaan dan pengamanannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Dalam praksis kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, peranan
atau implementasi Pancasila secara multidimensional itu dapat dijelaskan secara singkat
sebagai berikut:
1) Sebagai

dasar negara,

Pancasila menjadi

dasar/ tumpuan dan

tata cara

penyelenggaraan negara dalam usaha mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia.
2) Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila menghidupi dan dihidupi oleh bangsa
Indonesia dalam seluruh rangkaian yang bulat dan utuh tentang segala pola pikir,
karsa dan karyanya terhadap ada dan keberadaan sebagai manusia Indonesia, baik
secara individual maupun sosial. Pancasila merupakan pegangan hidup yang
memberikan arah sekaligus isi dan landasan yang kokoh untuk mencapai cita-cita
bangsa Indonesia.
3) Sebagai filsafat bangsa, Pancasila merupakan hasil proses berpikir yang menyeluruh
dan mendalam mengenai hakikat diri bangsa Indonesia, sehingga merupakan pilihan
yang tepat dan satu-satunya untuk bertingkah laku sebagai manusia Indonesia dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai budaya bangsa yang
terkandung dalam Pancasila telah menjadi etika normatif, berlaku umum, azasi dan
fundamental, yang senantiasa ditumbuhkembangkan dalam proses mengada dan
menjadi manusia Indonesia seutuhnya.
4) Sebagai ideologi nasional, Pancasila tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia
Indonesia, namun telah menjadi cita-cita politik dalam dan luar negeri serta pedoman
pencapaian tujuan nasional yang diyakini oleh seluruh bangsa Indonesia
5) Sebagai kepribadian bangsa, Pancasila merupakan pilihan unik yang paling tepat bagi
bangsa Indonesia, karena merupakan cermin sosio-budaya bangsa Indonesia sendiri
sejak adanya di bumi Nusantara. Secara integral, Pancasila adalah meterai yang khas
Indonesia.
6) Sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, Pancasila menempati kedudukan
tertinggi dalam tata perundang-undangan negara Republik Indonesia. Segala
peraturan, undang-undang, hukum positif harus bersumber dan ditujukan demi
terlaksananya (sekaligus pengamanan) Pancasila.

7) Sebagai tujuan negara, Pancasila nyata perannya, karena pemenuhan nilai-nilai
Pancasila itu melekat erat dengan perjuangan bangsa dan negara Indonesia sejak
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga kini dan di masa depan. Pola
pembangunan nasional semestinya menunjukkan tekad bangsa dan negara Indonesia
untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
8) Sebagai perjanjian luhur, karena Pancasila digali dari sosio-budaya bangsa Indonesia
sendiri, disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik yang harus
diamankan dan dilestarikan. Pewarisan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus
adalah kewajiban moral seluruh bangsa Indonesia. Melalaikannya berarti mengingkari
perjanjian luhur itu dan dengan demikian juga mengingkari hakikat dan harkat diri
kita sebagai manusia.

Yuridis
Meskipun nama “Pancasila” tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945
sebagai dasar negara, tetapi pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 itu secara jelas
disebutkan bahwa dasar negara Indonesia adalah keseluruhan nilai yang dikandung Pancasila
Dengan demikian tepatlah pernyataan Darji Darmodihardjo (1984) bahwa secara
yuridis-konstitusional, “Pancasila adalah Dasar Negara yang dipergunakan sebagai dasar
mengatur-menyelenggarakan pemerintahan negara. Mengingat bahwa Pancasila adalah Dasar
Negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara mempunyai
sifat imperatif/ memaksa, artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk-taat kepadanya.
Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai Dasar Negara, ia harus ditindak menurut
hukum, yakni hukum yang berlaku di Negara Indonesia.”
Pernyataan tersebut sesuai dengan posisi Pancasila sebagai sumber tertinggi tertib
hukum atau sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, segala hukum di Indonesia
harus bersumber pada Pancasila, sehingga dalam konteks sebagai negara yang berdasarkan
hukum (Rechtsstaat), Negara dan Pemerintah Indonesia ”tunduk” kepada Pancasila sebagai
”kekuasaan” tertinggi.
Dalam kedudukan tersebut, Pancasila juga menjadi pedoman untuk menafsirkan UUD
1945 dan atau penjabarannya melalui peraturan-peraturan operasional lain di bawahnya,
termasuk kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan pemerintah di bidang
pembangunan, dengan peran serta aktif seluruh warga negara.

Oleh karena itu dapatlah dimengerti bahwa seluruh undang-undang, peraturanperaturan operasional dan atau hukum lain yang mengikutinya bukan hanya tidak boleh
bertentangan dengan Pancasila, sebagaimana dimaksudkan oleh Kirdi Dipoyudo (1979:107):
“… tetapi sejauh mungkin juga selaras dengan Pancasila dan dijiwai olehnya …” sedemikian
rupa sehingga seluruh hukum itu merupakan jaminan terhadap penjabaran, pelaksanaan,
penerapan Pancasila.
Demikianlah tinjauan historis dan yuridis-konstitusional secara singkat yang
memberikan pengertian bahwa Pancasila yang otentik (resmi/ sah) adalah Pancasila
sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Pelaksanaan dan
pengamanannya sebagai dasar negara bersifat imperatif/ memaksa, karena pelanggaran
terhadapnya dapt dikenai tindakan berdasarkan hukum positif yang pada dasarnya merupakan
jaminan penjabaran, pelaksanaan dan penerapan Pancasila.
Pemilihan Pancasila sebagai dasar negara oleh the founding fathers Republik
Indonesia patut disyukuri oleh segenap rakyat Indonesia karena ia bersumber pada nilai-nilai
budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri atau yang dengan terminologi von
Savigny disebut sebagai jiwa bangsa (volkgeist). Namun hal itu tidak akan berarti apa-apa
bila Pancasila tidak dilaksanakan dalam keseharian hidup bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara sedemkian rupa dengan meletakkan Pancasila secara proporsional sebagai dasar
negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya bangsa dan pandangan hidup bangsa.
Pendidikan Pancasila memiliki landasan yuridis yang dapat di lihat rasionalnya di
mulai dari tujuan negara Indonesia yang termuat di dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu
mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai konsekuensinya dari tujuan negara tersebut, maka
negara berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan nasional untuk warga negaranya.

BAB II
PEMBAHASAN
Pengertian Hak Asasi Manusia
HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia
sejak dilahirkan dan berlaku seumur hidup, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.
Sebagai warga negara Indonesia yang baik kita harus menjunjung tinggi nilai HAM tanpa
membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Dalam UU
Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Pengertian Pancasila
Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat
Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada negara Indonesia serta membimbingnya
dalam meraih kehidupan lahir batin yang semakin baik dalam masyarakat Indonesia yang adil
dan makmur.
Sifat dari pancasila adalah imperative atau memaksa, siapa saja yang berada
diwilayah NKRI, wajib mentaati pancasila serta mengamalkan dengan tanpa persyaratan.
Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila
juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka
masyarakat Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam
kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan.

HAM dalam Pancasila
1) Hak asasi manusia menurut Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Mengandung pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta menjamin setiap agama
melakukan ibadah menurut keyakinan masing-masing
2) Hak asasi manusia menurut Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Mengandung berarti pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai mahkluk sosial.
Kemanusiaan mengakui semua manusia sama-sama sebagai mahkluk social yang
berkonsekuensi pada kedudukan yang sama tingi dan sama rendah.
3) Hak asasi manusia menurut Sila Persatuan Indonesia.
Menimbulkan sikap

yang mengutamakan kepentingan bangsa adalah titik tolak

memperjuangkan hak asasi manusia. Tanpa adanya jaminan kebangsaan berarti nilai-nilai
asasi manusia terabaikan.
4) Hak asasi manusia menurut Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawarahan perwakilan.
Kedaulatan ditangan rakyat berwujud dalam bentuk hak asasi seperti mengeluarkan pendapat
dan hak berkumpul.
5) Hak asasi manusia menurut Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menyatakan bahwa setiap manusia warga bangsa berhak menikmati kehidupan yang layak
dan terhormat.

HAM dalam UUD 1945
Pasal 27
1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2)

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan
3)

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dapam upaya pembelaan negara.

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 anak 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 mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,
seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.
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, perlindungan dan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
2)

Setiap orang berhak untuk bekerjasama serta mendapat imbalan dan pengakuan yang

adil dan layak dalam hubungan kerja.
3)

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan dalam pemerintahan

4)

Setiap orang berhak atas status kewargaannegaraan

Pasal 28 E
1)

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut ajaran 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 kepercayaannya menyatakan pikiran dan

sikap sesuai dengan hati nuraninya
3)

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28 F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan meperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh,memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran tersedia.

Pasal 28 G
1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan

harta benda yang di bawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
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
3)

Setiap orang berhak atas jaminan social 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 secara 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 hokum,
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hokum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
2)

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun

dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu
3)

Identitass budaya dann hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan

perkembangan zaman dan peradaban
4)

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah

tanggumng jawab negara terutama pemerintah
5)

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara

hokum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan
dituangkan dalam peraturan pertundang-undangan

Pasal 28 J
1)

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2)

Dalam menjalankan 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 pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Pasal 29
2)

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Pasal 30
1)

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan

keamanan negara

Pasal 31
1)
2)

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib

membiayainya

Pelaksanaan HAM
Disamping hak asasi ada juga kewajiban asasi, dalam pelaksanaan secara logis harus
dijalankan kewajiban setelah itu baru menuntut hak. Hak asasi tidak dapat dituntut secara
mutlak, karena kemutlakan berarti melanggar hak asasi orang lain. Bila pelaksanaan
kewajiban asasi dan hak asasi tidak sesuai prosedur maka akan menyebabkan timbulnya
konflik.

BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Indonesia sebagai Negara hukum sangat menjunjung tinggi HAM, dan Pancasila
sebagai dasar negara dan landasan yang fundamental mengandung nilai-nilai bahwa suatu
negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai mahluk yang beradab
dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Saran
Dengan demikian, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggara
negara, bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan
negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan HAM sebagai
warga negara, harus dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila

REFERENSI
http://www.google.co.id
http://www.blogspot.com
http://id.answers.yahoo.com
http://groups.yahoo.com
http://www.kafeilmu.com
http://www.teoma.com

