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Apa itu 
Hak Asasi 
Manusia?
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Lorem 1

Kovenan adalah perjanjian 
multilateral dan ditujukan 
untuk norma dan 
pelaksanaan HAM. 
Negara yang meratifikasi, 
menandatangani, atau 
menerima terikat secara 
hukum pada perjanjian ini

Lorem 2

Sebuah perjanjian 
mulitilateral yang mengikat 
pemerintahan suatu 
negara dengan hukum 
internasional untuk 
membuat satu aturan 
tentang satu hal/ 
pemasalahan. Konvensi 
digunakan untuk 
perjanjian secara spesifik 
seperti Konvensi Hak 
Anak. 

Lorem 3

Ini biasanya digunaan 
untuk pembentukan 
badan internnasional 
misalnya Piagam PBB 
(1945)

Lorem 4

Bisanya merupakan 
tambahan dari perjanjian 
lain. Protokol dapat 
menambahkan pasal 
atau hak tambahan 
(seperti protokol tentang 
tentara anak). Dalam 
banyak kasus, suatu 
negara harus menyetujui 
perjanjian utama terlebih 
dahulu sebelum 
menyetujui protokol.

Lorem 2 Lorem 4Lorem 2 Lorem 4Konvenan Konvensi Piagam Protokol
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HAM Melampaui Perjanjian Internasional
HAM dalam Piagam PBB: Lahirnya DUHAM 
merupakan bentuk konfirmasi dari HAM sebagai 
tujuan yang ingin dicapai oleh Piagam PBB

HAM bagian dari Hukum Kebiasaaan Internasional: 
Lahirnya DUHAM merupakan bentuk pengakuan 
bahwa HAM merupakan suatu kebiasan internasional, 
yang telah diidentifikasi secara konsisten sebagai 
praktik di banyak negara dan komunitas.

HAM sebagai Prinsip Umum Hukum: DUHAM telah 
diakui sebagai sumber yang memeberikan kewajiban 
hukum bagi semua negara, dan bahkan telah diadopsi 
oleh Mahkamah Internasional.

Signifikansi HAM dalam Hukum Internasional: 
Instrumen internasional HAM telah diakui baik sebagai 
sumber hukum internasional publik maupun sebagai 
perjanjian internasional HAM yang mengikat baik 
secara universial maupun regional
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Tanggung jawab Negara dalam Hukum HAM
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Tiap tanggal 10 Desember dunia internasional merayakan Hari Hak Asasi 
Manusia Internasional, sebagai peringatan lahirnya Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia (DUHAM), yang diadopsi Majelis Umum Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1948 silam. Indonesia sendiri sudah mengadopsi 

prinsip-prinsip DUHAM ke dalam UUD 1945 pasca-runtuhnya kekuasaan 
otoritarianisme Soeharto, melalui serangkaian proses amandemen konstitusi. 
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KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK 
DISKRIMINASI RASIAL (ICERD)



KOVENAN HAK SIPIL & POLITIK (ICCPR)



KOVENAN HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN 
BUDAYA (ICESCR)



KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK 
DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN (CEDAW)



KONVENSI PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN (ICMW)



KONVENSI HAK ANAK (CRC)



KONVENSI ANTI PENYIKSAAN (CAT)



KONVENSI HAK PENYANDANG DISABILITAS (CRPD)



KONVENSI PERLINDUNGAN SEMUA ORANG DARI 
PENGHILANGAN PAKSA (CPED)



General Comment atau Komentar Umum
Komentar Umum (general comment) merupakan interpretasi otoritatif yang berlaku seperti panduan, berisi 
cakupan, karakteristik dan cara membaca isi konvensi. Dikeluarkan oleh badan atau komite PBB yang 
membidangi hak-hak terkait. Posisi Komentar Umum  adalah soft laws yang tidak mengikat secara hukum 
(legally binding).

Panduan ini dirancang untuk menjamin bahwa laporan-laporan diberikan dalam bentuk yang seragam sehingga 
memampukan Komite dan Negara-negara Pihak untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai 
situasi di setiap Negara berkaitan dengan implementasi hak-hak yang diatur dalam Kovenan.

Komentar Umum dirancang untuk membantu setiap Negara dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya 
berdasarkan Kovenan tersebut, selain itu, untuk memberikan suatu landasan dimana Dewan, dengan bantuan 
Komite, dapat melaksanakan tanggung-jawab pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban oleh 
Negara, dan tanggung-jawab untuk memfasillitasi pemenuhan hak-hak sipil dan politik yang sejalan dengan 
kondisi-kondisi dalamKovenan. Komite berpandangan bahwa pelaporan bukanlah sekadar sebuah masalah 
prosedural yang dirancang hanya untuk memuaskan kewajiban formal setiap Negara ,sebaliknya proses-proses 
persiapan dan penyerahan laporan oleh Negara dapat, dan harus benar-benar, membantu pencapaian berbagai 
sasaran.
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Mekanisme Internasional PBB
Treaty based mechanisme : mekanisme pengaduan yang 
dibentuk berdasarkan perjanjian atau konvensi HAM 
internasional. Pada umumnya terdapat empat (4) mekanisme 
utama pengaduan dan monitoring terhadap penerapan hak 
asasi manusia, meskipun tidak setiap mekanisme itu terdapat 
dalam ketujuh perjanjian HAM internasional ini. Adapun 
keempat mekanisme tersebut adalah:

a. Mekanisme Pelaporan (membahas laporan Negara 
pihak setiap 2 -5 tahun dan
membuat concluding observation/pengamatan umum)

b. Mekanisme Pengaduan Individual → ICCPR 
(Protokol Pilihan 1), CAT (pasal 22), CERD (pasal 
14) dan MWC

c. Pengaduan antar Negara
d. Mekanisme investigasi (Mekanisme yang hanya ada 

pada dua konvensi HAM yaitu CEDAW (Pasal 10) 
dan CAT (Pasal 20)

Charter based mechanism adalah prosedur penegakan hak 
asasi manusia yang tidak dibentuk oleh konvensi-konvensi 
HAM akan tetapi berdasarkan piagam PBB itu sendiri. Basis 
legalnya adalah pasal 55 dan 56 dari Piagam PBB serta 
mandat yang dimiliki oleh Dewan Ekonomi dan Sosial yang 
antara lain adalah ’... mendorong penghormatan universal dan 
diterapkannya hak asasi dan kebebasan dasar manusia’.

Mekanisme ini dilakukan melalui, (a) prosedur 1503 serta (b) 
mekanisme tematis (biasanya mereka dibentuk dalam wujud 
Pelapor Khusus atau Kelompok Kerja.). Komisi HAM dan sub 
komisinya dibentuk untuk berurusan dengan pegaduan 
pelanggaran HAM.
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Di luar mekanisme, lahir pula mekanisme iinternational human rights tribunal. Secara formal tidak 
disebut demikian melainkan pengadilan pidana internasional. Jika mekanisme internasional di atas 
menekankan bagaimana negara mentaati standar hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam 
berbagai instrumen HAM internasional, dengan membangun opini publik maka mekanisme 
pengadilan internasional menekankan pada bagaimana memerangi impunitas. Maksudnya, 
mekanisme pidana internasional menekankan penghukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM. 
Oleh karena itu pengadilan berorientasi pada penuntutan dari pelaku (tentu termasuk perencana) 
pelanggar hak asasi manusia.



INSTRUMEN HAM REGIONAL

EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS
AFRICAN CHARTER ON HUMAN AND PEOPLES 

RIGHTS
AMERICAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS

ASEAN HUMAN RIGHTS DECLARATION



APLIKASI DALAM KONTEKS NASIONAL
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terima kasih
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