
9 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Konsep Negara Hukum  

“Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada 

hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah 

berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak 

sosial setiap negara hukum”.
10

  Dalam kontrak tersebut tercantum kewajiban 

terhadap hukum (negara) untuk memelihara, mematuhi dan mengembangkan dalam 

konteks pembangunan hukum. Pemikiran mengenai negara hukum sebenarnya 

sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara itu sendiri, gagasan itu 

merupakan gagasan modern yang multi perspektif dan selalu aktual. “Apabila 

melihat sejarah perkembangan pemikiran filsafat mengenai negara hukum dimulai 

sejak Tahun 1800 SM”.
11

  

Menurut Jimly ashiddiqie dalam bukunya menjelaskan bahwa, “gagasan 

pemikiran mengenai negara hukum berkembang dari tradisi Yunani Kuno”.
12

  

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori 

kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi 

didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara 

apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung 

tinggi hukum tanpa terkecuali.
13

 

Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas 

hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.
14

 Keadilan tersebut 

memiliki arti bahwa setiap tindak tanduk negara serta penguasa baik dalam rangka 

melakukan fungsi-fungsi kenegaraan ataupun menciptakan produk-produk hukum 

haruslah selalu memperhatikan kondisi masyrakat sekitar serta tidak boleh 

melenceng dari dimensi keadilan itu sendiri.  

                                                           
10

 Jazim Hamidi dan Mustafa Lutf, “Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia”, Sinar 

Grafika, Malang, hlm.9   
11

 S.F. Marbun, “Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman”, Jurnal Hukum Ius Quia 

Iustum, No. 9 Vol. 4, hlm.9 
12

 Jimly Ashiddiqie Gagasan “Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di 

Indonesia”, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hlm.11 
13

 B. Hestu Cipto Handoyo, “Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem 

Demokrasi”, Universitas Atma Jaya, Jakarta, hlm.17 
14

 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat 

Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. 

Jakarta, Bulan Bintang, 1992, hlm.72-74. 
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Senada dengan pendapat Aristoteles, Negara Hukum menurut Abdul Aziz 

Hakim adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya 

adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau 

penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum 

sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.  

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan 

negara dibatasi oleh hukum yang berarti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan 

baik dilakukan oleh penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para 

warga negara harus berdasarkan atas hukum.  

Wirjono Projadikoro menggabungan kata-kata Negara dan Hukum, yaitu 

istilah “Negara Hukum” berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya meliputi:  

1. Semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat perlengkapan dari 

pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara 

maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh 

sewenangwenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum 

yang berlaku, dan  

2. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan 

peraturan hukum yang berlaku. Sementara itu, Sudargo Gautama 

mengemukakan, ada tiga ciri atau unsurunsur Negara Hukum, yakni:  

a Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya 

adalah negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara 

dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terdapat negara atau rakyat 

mempunyai hak terhadap penguasa.  

b Asas Legalitas yang berarti bahwa setiap tindakan negara harus berdasarkan 

hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh 

pemerintah atau aparatnya.  

c Pemisahan Kekuasaan. Pendapat diatas berdasarkan pendapat yang 

dikemukan oleh F.J. Sthal yang mengemukakan bahwa elemen dari negara 

hukum antara lain : 

1) adanya jaminanatau hak dasar manusia;  

2) adanya pembagian kekuasaan Pemerintah berdasarkan peraturan 

hukum;  

3) adanya peradilan administrasi negara Konsep Negara Hukum dalam 

Anglo Saxon, dikemukakan Albert Van Dicey salah seorang pemikir 

Inggris yang juga seorang penulis buku mengemukakan, ada tiga (3) 

unsur utama the rule of law, yakni;  

a) Supremacy of law adalah yang mempunyai kekuasaan tertinggi 

dalam suatu negara ialah hukum (kedaulatan hukum).  
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b) Equality before the law ; kesamaan bagi kedudukan di depan 

hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun 

sebagai pejabat negara  

c) Constitution based on individual right; konstitusi itu tidak 

merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak asasi 

manusia diletakan dalam konstitusi itu hanyalah sebagai penegasan 

bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi. 

 

2.2.  Konsep Perlindungan Hukum   

“Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan 

hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat 

diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, 

pelayanan medis, dan bantuan hukum”.
15

   

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk 

perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan 

maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum 

sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki 

konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, 

kemanfaatan dan kedamaian. 

Menurut Muchsin, “perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah 

yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban 

dalam pergaulan hidup antar sesama manusia”.
16

 

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo dalam bukunya 

menyebutkan bahwa:   

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori 

hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles 

(murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam 

menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan 

abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini 

                                                           
15

 Richard. B Bilder, “Tinjauan Umum Hukum Hak Asasi Manusia”, ELSAM, Jakarta, 

hlm.11 
16

 Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, 

(Surakartamagister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 

2003), hlm. 14 
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memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal 

dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.
17

 

Fitzgerald dalam bukunya menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond 

bahwa: Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai 

kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, 

perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara 

membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah 

mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas 

tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. 

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari 

suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat 

yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur 

hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan 

dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.
18

 

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak 

sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, 

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
19

  

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum 

adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan 

orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati 

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 
20

  

Menurut Satjito Rahardjo bahwa “perlindungan hukum adalah adanya upaya 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi 

Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya 

tersebut”. 
21

 

Menurut CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus 

diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara 

pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”. 
22
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 Satjipto Raharjo, “Ilmu Hukum”, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53 
18

 ibid,. Hlm.54 
19

 Setiono, 2004, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca 

Sarjana Univeristas Sebelas Maret. hlm.,3 
20

Satijipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53 
21

 Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003),h. 

121. 
22

 C.S.T Kansil, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, penerbit balai pustaka 

Jakarta 1989, hlm.40 
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Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan 

perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam 

bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi 

yang bersifat preventif dan represif.
23

 

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah 

Pancasila sebagai ideology dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep 

Rechstaat dan Rule Of Law. Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik 

beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang 

bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak 

pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir 

dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasanpembatasan dan peletakan 

kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.
24

 

Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan 

sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan 

hukum yang dilakukan oleh pemerintah yaitu perbuatan yang besifat sepihak. 

Keputusan sebagai instrument hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum 

sepihak, dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga 

negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang 

luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan. Oleh karena itu diperlukan 

perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah. 

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada 

subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif 

(pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis 

maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.
25

 

 

2.3. Konsep Foreign Fighter  

Dalam mendefinisikan warga negara Indonesia yang telah 

bergabung/mencoba berangkat ke wilayah Suriah dan Irak untuk terjun dalam 

konflik ISIS, maka penting untuk memakai definisi para ahli. Pada artikel ini, 

                                                           
23
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Ekonomi, http://e-journal.uajy.ac.id/7178/1/JURNAL.pdf, Diakses pada tanggal 26 maret 

2021 pukul 16:36 



14 

 

penulis mengutip definisi yang dikemukakan oleh Thomas Hegghammer yang 

mendefinisikan foreign fighter ialah seorang agent” yang bergabung dan beroperasi 

dibawah gerakan insurjensi, yang tidak memiliki status kependudukan di area 

konflik, tidak memiliki afiliasi terhadap organisasi militer yang resmi, dan terakhir 

mereka tidak dibayar. Di bawah ini beberapa bentuk tipologi foreign fighter: 

a. Direct Action, terlibat langsung dalam pertempuran.  

b. Operational Support, terlibat dalam perencanaan dan dukungan di lapangan 

untuk penyeartrangan atau mempersiapkan senjata, dan peralatan untuk 

peledakan.  

c. Movement Support, terlibat pada aktifitas penetapan tempat, rekrutmen, 

penggalangan dana, strategi penyebaran informasi dan media.  

d. Logistical Support, aktifitas yang mencakup penyediaan dana, makanan dan 

penginapan, langsung atau tidak langsung terhadap dukungan penyiapan dan 

penyediaan dokumen palsu, alat komunikasi, dan transportasi.  

2.3.1.  Teroris  

Teror dan terorisme adalah dua kata hampir sejenis yang belakangan ini 

menjadi topik populer. Istilah terorisme itu sendiri berkaitan dengan kata teror dan 

teroris, yang secara umum belum memiliki pengertian atau definisi yang baku dan 

universal. Namun demikian negara-negara internasional bersepakat bahwa istilah 

tersebut memiliki konotasi negatif yang sekelas atau setara akibatnya dengan istilah 

“genosida”. Teror merupakan fenomena yang cukup memiliki umur yang panjang 

dalam sejarah, hal ini dibuktikan dari akar kata teror itu sendiri yaitu adanya frase 

“cimbricus teror“.  

Frase berbahasa Romawi tersebut berarti “untuk menakut-nakuti“ yang 

menggambarkan kepanikan yang terjadi saat prajurit lawan beraksi dengan sengit 

dan keras. Kemudian kata ini berkembang meluas pertama kalinya pada zaman 

Revolusi Prancis menjadi le terreur atau terrere yang dipergunakan ketika adanya 

kekerasan bersifat brutal dengan cara memenggal banyak orang yang dituduh 

melakukan kegiatan anti pemerintah sehingga terorisme tersebut dapat diartikan 

sebagai gemar melakukan intimidasi serta aksi brutal terhadap masyarakat sipil 

dengan alasan-alasan tertentu. Makna terorisme kemudian mengalami pergeseran 

yang semula adalah perbuatan yang dilakukan oleh penguasa otoriter dengan alasan 

politik menjadi kategori crime against state dan crime against humanity yang 

mengakibatkan korban masyarakat suatu pemerintahan sehingga cita-cita politik 

maupun religius pelaku teror tersebut tercapai.  

Di dalam Black‟s Law Dictionary, terorisme memiliki pengertian sebagai :  

“an activity that involves a violent act or an act dangerous to human life that 

is a violation of the criminal laws of the United States or of any State, or that 
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would be a criminal violation if commited within jurisdiction of the United 

States or of any State; and appears to be intended (i) to intimidate or coerce a 

civilian population, (ii) to influence the policy of a government by 

intimidation or coercion, or (iii) to affect the conduct of government by 

assasination and kidnapping“.
26

 
 

Menurut Henry Campbell Black, terorisme digunakan dengan maksud (i) 

mengintimidasi untuk mempengaruhi penduduk sipil, (ii) mempengaruhi peraturan 

dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, atau (iii) mempengaruhi jalannya 

pelaksanaan dan penyelenggaraan bidang-bidang dalam pemerintahaan dengan cara 

penculikan dan pembunuhan. Sedangkan dalam Webster‟s New World Dictionary 

terorisme lebih menekankan alasan politik dikarenakan definisi arti terorisme itu 

sendiri sebagai berikut “the act of terrorizing, use force or threats to demoralize, 

intimidate, and subjugate especially such use as political weapon or policy” 

Ezzat E. Fattah berpendapat bahwa:   

Menurut ahli kriminologi ini terorisme dapat didefinisikan sebagai berikut:  

“ terrorism comes from teror, which come Latin „terre„, meaning to frighten. 

Originally, the word „terror„ was used to designate a mode governing, and 

word „terrorism„ employed to describe the systematic use of terror, especially 

by governed into submission” 

 

Terjemahan bebas :  

“ terorisme memiliki kata dasar teror, yang datang dari bahasa Latin „terre„, 

berarti untuk menakuti. Umumnya, kata „teror„ digunakan untuk 

menggambarkan jenis pemerintahan, dan kata terorisme digunakan untuk 

mendeskripsikan teror khususnya tindakan untuk mengatur, menekan atau 

menaklukan“.
27

 

Schmid dan Jongman mengemukakan bahwa teroris : 

Terrorism is an anxiety-inspired method of repeated violent action, employed 

by (semi-) clandestine individuals, group, or state actors, for idiosyncratic, 

criminal, or political reasons, whereby - in contrast to assasination – the 

direct targets of violance are not the main targets. The immediate human 

victims of violence are generally chosen randomly (targets of opportunity) or 

selectively (representative or symbolic targets) from a target population, and 

serve as message generators. Threat- and violence-based communication 

process between terorrist (organization), (imperilled) victims, and the main 

                                                           
26

 Henry Campbell Black,1990, Black‟s Law Dictionary 6th Edition, West Publishing,St. 
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Ilmu Kepolisian,Jakarta, (selanjutnya disingkat Petrus Reinhard Golose II) hlm. 3 
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targets are used to manipulate the main target (audiences), turning it into a 

target of terror, a target of demands, or a target of attention, depending on 

whether intimidation, coercion, or propaganda is primarily sought 
28

 

 

Terjemahan bebas :  

“Terorisme ialah metode yang memiliki inspirasi dari kepanikan atas suatu 

tindakan jahat yang dilakukan secara berturut-turut, yang dapat digunakan 

secara individu, grup, pemilik kekuasaan, ataupun kelompok pemerintahan 

dengan alasan tertentu, kriminal, atau politik, di mana – berlawanan dengan 

pembunuhan – sasaran tindak kekerasan yang dituju bukanlah sasaran utama. 

Korban kekerasan manusianya biasanya terpilih dengan cara acak (dengan 

sasaran kesempatan) atau secara selektif (sasaran simbolik atau representatif) 

dari suatu populasi sasaran, serta dapat bertindak menjadi pembawa pesan. 

Proses komunikasi berdasarkan ancaman, kepanikan, dan kekejaman antara 

kelompok teroris, korban penderita, serta sasaran pokok dijadikan alat 

termanipulasinya target utama atau sebenarya yang dapat berubah menjadi 

target serangan, pemaksaan secara tuntutan, atau masuk dalam daftar yang 

perlu diperhatikan oleh kelompok tersebut, hal ini tergantung apakah yang 

diutamakan oleh kelompok tersebut berupa intimidasi, paksaan, atau 

propaganda “ 

2.3.2. Returnees 

Sedangakan bentuk tipologi returnees yang dikemukakan oleh Richard Barret 

ialah:  

1) mereka yang pergi dari wilayah konflik setelah menetap sementara waktu 

meskipun tidak pernah secara khusus terhubung dengan ISIS;  

2) mereka yang menetap lebih lama, tetap tidak setuju dengan apapun yang ISIS 

lakukan;  

3)  mereka yang tidak cemas atas peran mereka atas strategi dan taktik ISIS tetapi 

memutuskan untuk pindah;  

4) Mereka yang berkomitmen penuh kepada ISIS tetapi dalam keadaan terpaksa 

harus kembali seperti tersesat, tertangkap dan dideportasi ke negara asal;  

5) mereka yang dikirim ke luar negeri oleh ISIS untuk bertempur di wilayah 

khilafah lainnya.
29

 

returnees. Ini adalah WNI yang berhasil masuk dan tinggal di wilayah yang 

(dulunya) dikuasai ISIS di Iraq dan Syria. Mereka diklasifikasikan ke dalam 
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 Barrett, “Beyond the Caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees,” hlm.7 
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beberapa kategori, yaitu kombatan dan non-kombatan. Namun, tidak semua 

returnees tersebut pernah mendapat pengalaman tempur. 

Kombatan adalah mereka yang ikut kegiatan militer/non-militer ISIS, baik 

langsung, maupun tidak langsung. Sedangkan non-kombatan adalah orang-orang 

yang tidak pernah ikut kegiatan apapun selama tinggal di wilayah ISIS. 

2.3.3.  Deportan  

Sedangkan deportan eks ISIS sendiri. Nama ini diperuntukkan simpatisan atau 

pendukung ISIS yang berniat tinggal di wilayah yang (dulunya) dikuasai oleh ISIS, 

tapi kemudian ditangkap dan dipulangkan dari negara transit. Secara ideologi, 

bahkan mereka menyetujui ideologi yang dipraktekan oleh ISIS. 

Deportan ialah mereka yang kembali tersebut kebanyakan dideportasi dari 

wilayah konflik ISIS bahkan ada yang secara sengaja mendukung gerakan ISIS 

meskipun tidak berada di wilayah konflik. Atau bisa disebut sebagai  simpatisan 

ataupun pendukung ISIS yang belum sampai ke syriah tetapi mereka di deportasi 

oleh negara  lain dan dipulangkan ke negara asalnya. 

 

2.4.  Konsep Hak Asasi Manusia  

Konsep Dasar Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia adalah hak-hak yang 

dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan 

karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, 

melainkan sematamata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. 

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar manusia yang ada dan merupakan 

karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, selain itu HAM juga merupakan hak natural yang 

oleh karena itu tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama mahluk hidup. HAM 

dipercayai memiliki nilai universal yang berarti tidak mengenal batas ruang dan 

waktu hak-hak yang awalnya mengemuka dan menonjol adalah hak atas hidup (life), 

kebebasan (liberty), kepemilikan (property), kesamaan (equality), dan kebebasan 

berbicara (freedom of speech).   

Menurut Anwar Arifin dalam bukunya menyatakan bahwa:   

Meskipun pada umumnya masih terbatas pada bidang politik, namun hak-hak 

itu dicantumkan dalam berbagai piagam di Inggris. Mula- mula lahir Magna 

Charta tahun 1216, sebagai suatu piagam Raja Inggris atas hak-hak kebebasan 

rakyatnya. Kemudian disusul oleh Petition of Right tahun 1672 dan Bill of 

Right pada tahun 1688. Selanjutnya di Perancis lahir juga De droit de 

I‟ homme et dul citizen tahun 1789. Tiga belas tahun sebelum itu telah lahir 
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Declaration of Independence tahun 1776 di Amerika Serikat yang merupakan 

kemerdekaan Amerika Serikat atas Inggris
30

 
 

Sebuah postulasi pemikiran yang diajukan oleh John Locke bahwa semua 

individu dikaruniai oleh Tuhan hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan 

kepemilikan yang tidak dapat dicabut oleh negara sekalipun. Melalui suatu kontrak 

sosial perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada 

negara dengan tujuan agar negara dapat menjamin dan melindungi terlaksananya 

hak-hak tersebut. Jika sampai negara mengabaikan hak-hak tersebut maka oleh 

Locke diperbolehkan untuk menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan 

suatu pemerintahan yang bersedia untuk menghormati dan menjamin hak-hak 

tersebut.  

Ide dan konsep hak-hak manusia seperti ini lahir dan berkembang marak 

tatkala sejumlah pemikir Eropa Barat yang berpikiran cerah pada suatu zaman 

khususnya sepanjang belahan akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 mulai 

memainkan peranan dalam melawan absolutisme politik. Hal ini sesungguhnya 

dikarenakan oleh kegagalan para penguasa. Dalam bahasa Maurice Cranston 

“Absolutism prompted man to claim rights precisely because it denied them”. 

Menurut John Locke, “yang lantas merumuskan kesadaran itu sebagai hak 

yang tak dapat dihilangkan (inalienable right). Kalau rumusan filsuf itu diterima 

umum, maka disadari bahwa hak itu ternyata suatu hak yang sangat asasi yang 

dimiliki setiap orang”. 

Hak asasi itu tidak diciptakan, melainkan ditemukan, karena masyarakat 

merasa bahwa memang memilikinya, tetapi juga diciptakan dalam arti bahwa 

perumusannya adalah hasil refleksi, pembicaraan, dan kesepakatan bersama. Jadi 

penetapan suatu tuntutan sebagai hak asasi merupakan hasil suatu proses dialogal 

dalam masyarakat yang sering berlangsung lama. 

Gagasan tentang Hak Asasi Manusia semakin berkembang sejalan dengan 

perkembangan demokrasi terutama dengan menangnya negara-negara demokrasi 

melawan negara-negara fasis dalam perang dunia II. Pada tahun 1948 Perserikatan 

Bangsa-bangsa mensahkan Universal Declaration of Human Right, atas persetujuan 

48 Negara walaupun ada 8 negara yang abstain antara lain: Uni Soviet, Saudi 

Arabia, dan Afrika Selatan. Meskipun Deklarasi hak asasi manusia tidak mengikat 

secara yuridis, tetapi tetap merupakan pedoman dan standar minimum yang dicita- 

citakan oleh seluruh umat manusia.  

Terlepas dari pendapat yang dikemukakan oleh kaum utilitarian terhadap teori 

hakhak kodrati bahwa teori ini telah menjadi tonggak munculnya gagasan hak asasi 
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manusia yang universal yang ditandai dengan banyaknya instrumen hukum 

internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia melalui suatu perserikatan 

bangsa-bangsa (PBB).   

Konsep dan masalah hak-hak manusia yang asasi itu telah berkenaan dengan 

berbagai kepentingan dalam berbagai bidang kehidupan, baik yang umum maupun 

yang dirasakan khusus oleh kaum tertentu, pada awal perkembangannya konsep 

dasarnya dibataskan pada hak-hak yang berkenaan dengan kebebasannya sebagai 

warga negara. Di sini, pada awal perkembangannya, apa yang disebut hak-hak asasi 

manusia itu merupakan produk pergulatan pemikiran dan perubahan-perubahan yang 

ditimbulkannya dalam perikehidupan sosial-politik. Konsep mengenai hak-hak 

manusia ini benar-benar merefleksikan dinamika sosial-politik dalam ikhwal 

hubungan antara suatu institusi kekuasaan dan para subjek yang dikuasai.   

Sejarah mengenai perkembangan pemikiran hak asasi manusia telah 

berlangsung lama dan mengalami evolusi dari yang sangat sederhanya yang 

mewakili zaman awal dan yang sangat kompleks yang mewakili zaman modern. 

Karel Vasak seorang sarjana berkebangsaan Perancis mengemukakan suatu model 

perkembangan hak asasi manusia dikutip oleh Jimly Asshidiqie yaitu; 

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan di atas 

bersumber dari teori hak kodrati (natural rights theory). Teori kodrati mengenai hak 

itu bermula dari teori hukum kodrati (natural law theory), yang terakhir ini dapat 

dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat 

Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan- tulisan hukum kodrati Santo 

Thomas Aquinas. 

Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia 

Karel Vasak, seorang ahli hukum dari Perancis, membantu kita untuk 

memahami dengan lebih baik perkembangan substansi hak-hak yang terkandung 

dalam konsep hak asasi manusia. 

Hak Asasi Manusia adalah  seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 

anugerah-Nya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, 

pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 

martabat manusia.  

Vasak menggunakan istilah “generasi” untuk menunjuk pada substansi dan 

ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu.  

a) Generasi Pertama Hak Asasi Manusia 

“Kebebasan” atau “hak-hak generasi pertama” sering dirujuk untuk 

mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasimanusia yang “klasik”. 

Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan 
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kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya -

sebagaimana yang muncul dalam revolusi hak yang bergelora di Amerika 

Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18 

b) Generasi Kedua Hak Asasi Manusia  

“Persamaan” atau“hak-hak generasi kedua” diwakili oleh perlindungan 

bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan 

agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasarsetiap orang, 

mulai dari makan sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut- 16 

Evolusi Pemikiran dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia bertindak 

lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia 

c) Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia 

“Persaudaraan” atau “hak-hak generasi ketiga” diwakili oleh tuntutan 

atas “hak solidaritas” atau “hak bersama”. Hak-hak ini muncul dari tuntutan 

gigih negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atastatanan internasional 

yang adil.
31

 

Hak ini muncul sejak manusia itu terlahir dan hidup di dunia. HAM 

melekat di diri manusia. Hak manusia tidak tergantung pada pemberian orang 

lain, masyarakat, bahkan negara. Bisa dikatakan hak manusia tercipta dari 

Tuhan Yang Maha Esa. 

Manusia terlahir dengan martabat tinggi, punya akal dan pikiran, 

berkedudukan lebih tinggi dibanding ciptaan lain seperti hewan dan tumbuhan. 

Oleh sebab itu hak bersifat universal, yang berarti berlaku di mana saja, kepada 

atau untuk siapa saja, dan tidak bisa diambil oleh orang lain. 

HAM menurut John Locke: 

John Locke memberikan pandangan tentang sifat alami manusia. Menurutnya, 

manusia secara alaminya dalam keadaan tanpa politik (apolitical). Di mana hak 

alamiah ini harus dilindungi oleh pemerintah. 

HAM menurut John Locke ialah hak manusia yang langsung diberikan Tuhan 

sebagai hak yang kodrati. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. 

Memiliki sifat suci dan mendasar. 

HAM menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto: 

Mengacu pada isi Declaration deL'Homme er du Citoyen, HAM adalah hak 

yang dimiliki manusia menurut kodratnya. Tidak bisa dipisah dari hakikatnya, sebab 

HAM bersifat suci. 

Menurut Anwar Arifin dalam bukunya menyatakan bahwa:   
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Meskipun pada umumnya masih terbatas pada bidang politik, namun hak-hak 

itu dicantumkan dalam berbagai piagam di Inggris. Mula- mula lahir Magna Charta 

tahun 1216, sebagai suatu piagam Raja Inggris atas hak-hak kebebasan rakyatnya. 

Kemudian disusul oleh Petition of Right tahun 1672 dan Bill of Right pada tahun 

1688. Selanjutnya di Perancis lahir juga De droit de I‟ homme et dul citizen tahun 

1789. Tiga belas tahun sebelum itu telah lahir Declaration of Independence tahun 

1776 di Amerika Serikat yang merupakan kemerdekaan Amerika Serikat atas 

Inggris
32

 

Oleh karena itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 

menunjukan nilai normatifnya Hak Asasi Manusia sebagai hak yang fundamental. 

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 “semua manusia dilahirkan bebas dan sama 

dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak 

sesama manusia dalam semangat persaudaraan.” 

Tiga aliran HAM yang ada di Indonesia, yang terdiri dari aliran 

Individualistis, Marxismes, dan Integralistis 

1. Individualistis 

Paham individualistis ini seringkali dikenal juga dengan paham 

liberalisme (kebebasan) yang dikenalkan oleh John Locke dan Jan Jaques 

Rousseau dan dikutip oleh Max Boli Sabon dalam bukunya Hak Asasi Manusia 

adalah paham yang mengatakan bahwa manusia sejak dalam kehidupan alamiah 

(status naturalis) telah mempunyai hak asasi, termasuk hak-hak yang dimiliki 

secara pribadi. Hak manusia meliputi hak hidup, hak kebebasan dan 

kemerdekaan, serta hak milik (hak memiliki sesuatu). 

2. Marxisme 

Paham marxisme menurut Mujaid Kumkelo, dkk dalam bukunya Fiqh 

HAM (Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam)  adalah 

paham yang diambil dari filsuf Karl Marx, dimana paham tersebut menolak 

teori hak-hak alami, karena suatu hak adalah kepemilikan negara atau 

kolektivitas (respository of all rights). 

 Paham marxisme ini menurut Teguh Presetyo didalam bukunya dalam 

bukunya Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang 

Berkeadilan dan Bermartabat sebuah filsafat yang tidak boleh statis, tetapi 

harus aktif membuat perubahan-perubahan karena yang terpenting adalah 

perbuatan dan materi, bukan ide-ide. Menurut Marx, manusia selalu terkait 

dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan yang melahirkan sejarah. Menusia 

adalah makhluk yang bermasyarakat, yang beraktivitas, terlihat dalam suatu 
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proses produksi. Hakikat manusia adalah kerja (homo laborans, homo faber). 

Jadi ada kaitan yang erat antara filsafat, sejarah, dan masyarakat. Pemikiran 

Marx ini dikenal dengan Materialisme Historis atau Materialisme Dialektika. 

 Masih dari sumber yang sama, dengan jalan pikiran ini pula Marx 

menjelaskan pandangannya tentang teori pertentangan kelas, sehingga pada 

perkembangan berikutnya melahirkan Komunisme. 

3. Integralistis 

Paham integralitas adalah suatu konsep negara yang dipaparkan 

oleh Soepomo, yang menurutnya negara adalah hukum, dimana jika negara 

berbahagia, berarti dengan demikian itu adalah kebahagian bagi tiap individu 

dan golongannya juga, karena individu dan golongan tersebut cinta kepada 

tanah air. Dengan demikian, hak yang berasal dari manusia sebagai otonomi 

sendiri adalah hal yang bertentangan menurut prinsip integralistis, karena 

kepentingan individu adalah kepentingan negara, begitu juga 

sebaliknya. (Pidato Soepomo dalam sidang Badan Persiapan Usaha-Usaha 

Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tanggal 31 Mei 1945. Lihat, Risalah 

Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 - 22 

Agustus 1945). 

 

2.5. Konsep kewarganegaran 

Istilah warga negara merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu citizen 

dan istilah Perancis-nya adalah citoyen. Secara harfiyah keduanya berarti warga 

kota. Hal itu terpengaruh oleh konsep polis pada masa Yunani Purba. Polis 

mempunyai warga yang disebut warga polis atau warga kota. Kemudian istilah ini 

disempurnakan kedalam bahasa Belanda  staatsburger  atau  warga negara. Dalam 

bahasa Indonesia dahulu dikenal pula istilah kaulanegara. Istilah tersebut diambil 

dari bahasa Jawa yang dalam peraturan perundang- undangan Hindia-Belanda 

mempunyai arti yang serupa dengan onderdaan
33

 

Warga negara merupakan salah satu tiang daripada adanya negara, atau dalam 

kata lain merupakan faktor terpenting dalam hal untuk mendukung terbentuknya 

suatu negara. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa syarat untuk mendirikan suatu 

negara yang merdeka dan berdaulat salah satunya adalah dengan adanya warga 

negara disamping dua syarat yang lain, yaitu wilayah dan pemerintah negara.
34
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Warga negara yaitu mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang 

ditetapkan oleh peraturan negara sehingga yang bersangkutan dapat dikatakan 

sebagai warga negara dan diperkenankan mempunyai tempat tinggal tetap 

(domisili). Sedangkan penduduk yang bukan warga negara ialah mereka yang 

bertempat tinggal di suatu negara tidak untuk selamanya dan tidak ada maksud 

menetap di wilayah negara tersebut. 

Dengan kata lain warga negara adalah sekelompok manusia yang ada dalam 

kewenangan hukum suatu negara. Warga negara itu sendiri mempunyai kedudukan 

yang khusus terhadap negaranya yaitu hubungan hak dan kewajiban yang bersifat 

timbal balik diantara keduanya.
35

 Berbeda dengan warga negara asing, meski 

mereka memiliki hak dan kewajiban tetapi dalam bebrapa hal tidaklah sama dengan 

warga negara dari negara yang bersangkutan. 

Meskipun seseorang mempunyai status sebagai warga negara asing ia tetap 

mempunyai hubungan dengan negara yang didatanginya tetapi hanya selama dia 

bertempat tinggal di wilayah negara tersebut. 

Warga negara menurut hukum kewarganegaraan Indonesia disebutkan dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Bab 1 Pasal 2,  yaitu: 

“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-

orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. 

2.5.1.  Syarat Memperoleh Kewarganegaraan 

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU Kewarganegaraan, syarat-syarat yang 

harus dipenuhi untuk dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai 

berikut: 

1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin; 

2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara 

Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling 

singkat 10 tahun tidak berturut-turut; 

3. Sehat jasmani dan rohani; 

4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; 

6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi 

berkewarganegaraan ganda; 

7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan 

8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara 
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2.5.2  Syarat Kehilangan kewarganegaraan / Status WNI 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, pemerintah Indonesia 

harus berada dalam posisi yang pasif mengenai pencabutan dan pemberian status 

WN karena tak ada kalimat yang menyatakan secara gamblang bahwa pemerintah 

mencabut status WNI seseorang. 

Dengan demikian, seseorang kehilangan status WNI bukan karena dicabut 

oleh pemerintah. Seseorang kehilangan status WNI secara otomatis akibat 

melakukan sejumlah hal yang diatur UU Nomor 12 tahun 2006. 

Dalam UU No. 12 tahun 2006, ada 9 hal yang membuat seseorang kehilangan 

status WNI. Di antaranya: 

1. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri.  

2. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. 

3. mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia dan dikabulkan oleh 

Presiden. Permohonan dikirim secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM.  

4. WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan) Masuk dalam 

dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. 

5. jika secara sukarela masuk dalam dinas negara asing dan mendapat jabatan 

tertentu. Juga kehilangan status WNI apabila  

6. menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing 

tersebut. 

7. wni akan kehilangan kewarganegaraannya ketika turut serta dalam pemilihan 

sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Kehilangan 

status WNI juga bisa terjadi apabila 

8. seseorang memiliki paspor atau surat sejenis dari negara asing atau surat tanda 

kewarganegaraan dari negara lain. 

9. tinggal di luar NKRI selama 5 tahun berturut-turut bukan dalam rangka dinas 

negara dan tidak memberitahu kepada kedutaan besar atau konsulat jenderal 

bahwa dirinya tetap ingin menjadi WNI. 

 

 

 


