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A. Latar Belakang Masalah
Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat
Negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan
manipulasi poliltik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan
tegaknya kekuasaan yang berlindung di balik legitimasi ideology Negara
Pancasila. Dengan kata lain Pancasila tidak lagi dijadikan Pandangan hidup
bangsa dan Negara Indonesia.
Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia yang
mana dahulu pernah akan digantikan keberadaannya dari hati sanubari rakyat
Indonesia oleh paham ideology lain. Pancasila adalah pandangan hidup yang
ber-Ketuhanan Maha Esa yang artinya bahwa manusia adalah makhluk ciptaan
tujan yang wajib percaya dan menyembah-NYA. Pancasila menjunjung tinggi
kemanusiaan, keadilan, persatuan, kesatuan, keserasian, keselarasan dan
keseimbangan.

Pancasila

bersifat

akomodatif

dan

menganut

system

pemerintahan demokrasi berdasarkan kebijaksanaan musyawarah dan mufakat.
Pancasila diamalkan melalui pembangunan nasional dalam empat bidang
politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan. Dengan mendalami
nilai-nilai luhur Pancasila tentu kita sadar dan yakin akan keunggulan
Pancasila.

B. Rumusan
Adapun rumusan dari penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut :
1. Menganalisis Pancasila beserta Permasalahannya yang berkaitan dengan
masalah HAM
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2. Dapat memahami dan memperluas wawasan tentang permasalahanpermasalahan yang sering terjadi dewasa ini di Indonesia
3. Menyimpulkan dan mencari jalan keluar (solusi) dari berbagai macam
masalah yang berkaitan dengan penerapan dan pengamalan Pancasila.

C. Pendekatan Historis
Dari membandingkan beberapa definisi tentang hak, ia dapat dimaknai
sebagai sesuatu nilai yang diinginkan seseorang untuk melindungi dirinya, agar
ia dapat memelihara dan meningkatkan kehidupannya dan mengembangkan
kepribadiannya. Hak itu mengimplisitkan kewajiban, karena pada umumnya
seseorang berbicara tentang hak manakala ia mempunyai tuntutan yang harus
dipenuhi pihak

lain.

Dalam pergaulan

masyarakat,

adalah mustahil

membicarakan tanpa secara langsung mengaitkan hak itu dengan kewajiban
orang atau pihak lain.
Dari sejumlah hak-hak manusia itu ada yang dinilai asasi. Dalam kata
asasi terkandung makna bahwa subjek yang memiliki hak semacam itu adalah
manusia secara keseluruhan, tanpa membedakan status, suku, adat istiadat,
agama, ras, atau warna kulit, bahkan tanpa mengenal kenisbian relevansi
menurut waktu dan tempat. Dengan demikian, hak asasi manusia haruslah
sedemikian penting, mendasar, diakui oleh semua peradaban, dan mutlak
pemenuhannya.
Pengaturan HAM di Indonesia dapat dilihat dari berbagai peraturan
perundang-undangan, khususnya dalam pembukaan dan batang tubuh Undangundang Dasar 1945 serta peraturan perundangan lain diluar UUD 1945,
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misalnya HAM yang berhubungan dengan proses peradilan dalam UU No. 14
Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan
UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan sebagainya. Sedangkan konsepsi
HAM bangsa Indonesia dapat dilihat dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1998
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan tercantum dalam
Bidang Pembangunan Hukum yang menyatakan bahwa :
"HAM sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa adalah hak-hak dasar yang
secara kodrati melekat pada diri manusia dan Meliputi : hak untuk hidup layak,
hak memeluk agama dan beribadat menurut agama masing-masing, hak untuk
berkeluarga dan memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah, hak
untuk mengembangkan diri termasuk memperoleh pendidikan, hak untuk
berusaha, hak milik perseorangan, hak memperoleh kepastian hukum dan
persamaan kedudukan dalam hukum, keadilan dan rasa aman, hak
mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul."
Dalam hal pelaksanaan hak-hak asasi manusia dalam Pancasila yang perlu
mendapat perhatian kita adalah bahwa disamping hak-hak asasi, wajib-wajib
asasi harus kita penuhi terlebih dahulu dengan penuh rasa tanggungjawab.
Hak-hak asasi manusia dilaksanakan dalam rangka hak-hak serta kewajiban
warga Negara.

D. Pembahasan
1. Hak Asasi Manusia (HAM)
Masalah HAM menjadi salah satu pusat perhatian manusia sejagat,
sejak pertengahan abad kedua puluh. Hingga kini, ia tetap menjadi isu
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aktual dalam berbagai peristiwa sosial, politik dan ekonomi, di tingkat
nasional maupun internasional.
Menurut konsiderans UU Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999
bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak
yang melekat pada hakikat dan keberadaan sebagai mahkluk 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.
Disamping itu menurut UU No. 39 ttahun 1999 tersebut juga menentukan
Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa
manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi
ini menjadi dasar daripada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain.
Hak Asasi tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak
karena penuntutan pelaksanaan hak asasi secara mutlak berarti melanggar
hak asasi yang sama dari orang lain.
Hak Asasi Manusia yang kemudian disingkat HAM adalah
permasalahan yang selama dua atau tiga tahun terakhir menjadi bahan
perbincangan masyarakat. Banyak contoh kasus-kasus pelanggaran HAM
yang terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM pada saat pelaksanaan jajak
pendapat Referendum Timor Timur. Kasus Daerah Operasi Militer (DOM)
di daerah Serambi Mekkah Aceh yang banyak menelan korban jiwa dari
pihak masyarakat sipil dan disinyalir banyak di lakukan oleh oknumoknum tentara yang notabene adalah para aparat-aparat Negara sampai
dengan kasus sengketa tanah yang melibatkan salah satu unsur alat
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pertahanan negara yaitu tentara dalam hal ini Marinir dengan warga Alas
Tlogo Pasuruan. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang terkandung
dalam nilai-nilai Pancasila. Banyak tokoh yang dinyatakan sebagai
tersangka tapi pada kenyataannya para pelaku masih bebas berkeliaran
sementara keluarga korban menanti kepastian hukum tentang apa yang
dialaminya.

E. Kesimpulan dan Saran
1.

Dalam penegakan hak asasi manusia kita sebagai mahasiswa harus
bersifat objektif dan benar-benar

berdasarkan kebenaran moral demi

harkat dan martabat manusia bukan karena kepentingan politik.
2.

Perlu disadari bahwa dalam penegakan hak asasi manusia tersebut
pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan seseorang, kelompok
orang termasuk aparat Negara, penguasa Negara baik disengaja ataupun
tidak (UU No. 39 tahun 1999).

3.

Kehidupan beragama dalam Negara Indonesia dewasa ini harus
dikembangkan kearah terciptanya kehidupan bersama yang penuh
toleransi, saling menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang adil dan
beradab.

4.

Rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan
menciptakan kondisi kepastian usaha yaitu dengan diwujudkannya
perlindungan hukum serta undang-undang persaingan yang sehat.
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