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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Negara Hukum 

Negara hukum menurut Di Jerman dan Belanda merupakan terjemahan dari 

istilah “rechtsstaat”, Di Prancis digunakan istilah etat de droit. Istilah estado de 

derecho dipakai di Spanyol dan istilah stato di diritto di gunakan di Italia. Dalam 

terminologi Inggris dikenal dengan ungkapan the state according to law atau 

accroding to the rule of law. Konsep negara hukum terkait dengan istilah nomokrasi 

(nomocratie) atau kedaulatan hukum yang berarti bahwa penentu dalam 

penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Konsep negara hukum yang paling 

dikenal di dunia adalah konsep negara hukum Rechtsstaat produk eropa Kontinental 

serta konsep negara hukum Rule of Law produk Anglo Saxon. 

Sebagai sebuah tradisi, hukum di setiap masyarakat berbeda satu dengan 

lainnya yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang kesejarahan, karakter/perilaku, 

rasa hukum, dan cara pandang. Pada masyarakat yang cenderung homogen dengan 

karakter tunggal, membutuhkan hukum yang terkodifikasi melalui pembentukan 

undang-undang. Namun pada masyarakat yang heterogen cenderung pengembangan 

hukumnya melaui case by case melalui putusan pengadilan. Dalam masyarakat yang 

religius, hukum kebanyakan dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, sehingga hukumnya 

memiliki karakter religius dan transcendence.  

Perbedaan latar belakang kesejerahan, karakter/perilaku, rasa hukum, dan 

cara pandang di atas melahirkan cara ber-hukum yang berbeda pula. Cara ber-hukum 

tersebut yang kita kenal dengan istilah tradisi hukum atau sistem hukum. Dewasa ini, 

telah berkembang beberapa sistem hukum di berbagai belahan dunia diantaranya 

adalah sistem hukum eropa daratan, sistem hukum anglo saxon, hukum islam, hukum 

adat, dan sistem hukum Indonesia serta sistem lainnya. Walaupun antara satu 

masyarakat dengan masyarakat yang lain memiliki sistem hukum yang berbeda, 

namun memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mengatur aktifitas manusia dalam 

bermasyarakat. Joseph Dainow menyatakan tujuan utama dari sistem hukum adalah 

untuk mengatur dan mengharmonisasi aktifitas manusia dalam berbermasyarakat 

sebagia bagian dari budaya peradaban, sejarah dan kehidupan masyarakatnya.12 

 
12 Syofyan Hadi. MENGKAJI SISTEM HUKUM INDONESIA (Kajian 

Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya). DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 12 Nomor 

24 Agustus 2016. Hal. 164-165  
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Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan 

rechtsstaat atau government of law, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini “polisi 

atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, 

bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (rechtsstaat, 

government of law) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan 

(machtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-

wenang.” Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, 

selain istilah rechtsstaat untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal 

istilah the rule of law namun istilah the rule of law yang paling banyak digunakan 

hingga saat ini. Menurut Hadjon kedua terminologi yakni rechtsstaat dan the rule of 

law tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda, istilah 

Rechtsstaat merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya 

revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut civil law.  

Sebaliknya the rule of law berkembang secara evolusioner, yang bertumpu 

atas sistem hukum common law walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang 

tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun terdapat perbedaan latar 

belakang paham antara rechtsstaat atau etatde droit dan the rule of law, namun tidak 

dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah 

Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)”. 

Tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan the rule of law adalah 

mencegah penyalahgunaan kekuas aan diskresi. Pemerintah juga dilarang 

menggunakan privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham 

negara hukum (rechtsstaat atau the rule of law), yang mengandung asas legalitas, asas 

pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka 

tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari 

kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan. 

Maksud dari negara hukum ialah bahwa tidak ada satu pun yang berada di 

atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyeleggaraan kekuasaan pemerintahan 

harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara. Negara dan lembaga-

lembaga lain dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat 

dipertanggung jawabkan secara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan 

berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk 

menyelenggarakan ketertiban hukum. 

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep 

‘rechtsstaat’ dan ‘the rule of law’, juga berkaitan dengan konsep ‘nomocracy’ yang 

berasal dari perkataan ‘nomos’ dan ‘cratos’. Perkataan nomokrasi itu dapat 
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dibandingkan dengan ‘demos’ dan ‘cratos’ atau ‘kratien’ dalam demokrasi. ‘Nomos’ 

berarti norma, sedangkan ‘cratos’ adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai 

faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena 

itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip 

hukum sebagai kekuasaan tertinggi.  

konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh 

Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan 

istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep 

Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule 

of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah 

“rechtsstaat” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:  

1. Perlindungan hak asasi manusia.  

2. Pembagian kekuasaan.  

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.  

4. Peradilan tata usaha Negara.13 

 Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap 

Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu:  

1. Supremacy of Law.  

2. Equality before the law.  

3. Due Process of Law.  

Keempat prinsip ‘rechtsstaat’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut 

di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘Rule of Law’ yang 

dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di 

zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-

prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak 

memihak (independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin 

dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang 

 
13 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Sebuah Studi Tentang 

Prinsip- Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum 
Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hal. 30 
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dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The International Commission of 

Jurists” itu adalah:  

1. Negara harus tunduk pada hukum.  

2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.  

3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.  

Profesor Utrecht membedakan ntara Negara Hukum Formil atau Negara 

Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materiel atau Negara Hukum Modern . 

Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil 

dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. 

Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir 

mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang 

Friedman dalam bukunya ‘Law in a Changing Society’ membedakan antara 

‘rule of law’ dalam arti formil yaitu dalam arti ‘organized public power’, dan 

‘rule of law’ dalam arti materiel yaitu ‘the rule of just law’.14 

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi 

negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, 

terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh 

aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum 

materiil. 

Marjanne Termoshuizen-Artz dalam Jurnal Hukum Jentera , membagi konsep 

‘rule of law’ dalam dua kategori, “formal and substantive”. Setiap kategori, yaitu 

“rule of law” dalam arti formal dan “rule of law” dalam arti substantif, masing-masing 

mempunyai tiga bentuk, sehingga konsep Negara Hukum atau “Rule of Law” itu 

sendiri menurutnya mempunyai 6 bentuk sebagai berikut:  

1. Rule by Law (bukan rule of law), dimana hukum hanya 

difungsikan sebagai “instrument of government action”. Hukum 

hanya dipahami dan difungsikan sebagai alat kekuasaan belaka, tetapi 

derajat kepastian dan prediktabilitasnya sangat tinggi, serta sangat 

disukai oleh para penguasa sendiri, baik yang menguasai modal 

maupun yang menguasai proses-proses pengambilan keputusan 

politik.  

2. Formal Legality, yang mencakup ciri-ciri yang bersifat (i) 

prinsip prospektivitas (rule written in advance) dan tidak boleh 

bersifat retroaktif, (ii) bersifat umum dalam arti berlaku untuk semua 

 
14 Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962, 

hal. 9 
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orang, (iii) jelas (clear), (iv) public, dan (v) relatif stabil. Artinya, 

dalam bentuk yang ‘formal legality’ itu, diidealkan bahwa 

prediktabilitas hukum sangat diutamakan.  

3. Democracy and Legality. Demokrasi yang dinamis 

diimbangi oleh hukum yang menjamin kepastian. Tetapi, menurut 

Brian Tamanaha, sebagai “a procedural mode of legitimation” 

demokrasi juga mengandung keterbatasan-keterbatasan yang serupa 

dengan “formal legality”. Seperti dalam “formal legality”, rezim 

demokrasi juga dapat menghasilkan hukum yang buruk dan tidak adil. 

Karena itu, dalam suatu sistem demokrasi yang berdasar atas hukum 

dalam arti formal atau rule of law dalam arti formal sekali pun, tetap 

dapat juga timbul ketidakpastian hukum. Jika nilai kepastian dan 

prediktabilitas itulah yang diutamakan, maka praktek demokrasi itu 

dapat saja dianggap menjadi lebih buruk daripada rezmi otoriter yang 

lebih menjamin stabilitas dan kepastian.  

4. “Substantive Views” yang menjamin “Individual Rights”. 

5. Rights of Dignity and/or Justice. 

6. Social Welfare, substantive equality, welfare, preservation of 

community.15 

Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang- 

undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat 

sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Karena itu di 

samping istilah the rule of law oleh Friedman juga dikembangikan istilah the rule of 

just law untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang the rule of law 

tercakup pengertian keadilan yang lebih esensiel daripada sekedar memfungsikan 

peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Istilah yang digunakan tetap the 

rule of law, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istila 

the rule of law yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di 

zaman sekarang.Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok 

Negara Hukum (Rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. 

2.2 Konsep Gender 

“Gender adalah kosakata yang berasal dari bahasa Inggris yang bermakna 

“jenis kelamin”, dalam glosarium disebut sebagai seks dan gender. Gender merupakan 

“suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi antara 

 
15 Brian Tamanaha (Cambridge University Press, 2004), lihat Marjanne 

Termoshuizen-Artz, “The Concept of Rule of Law”, Jurnal Hukum Jentera, Pusat Studi 

Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, edisi 3-Tahun II, November 2004., hal. 86.  
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perempuan dan laki-laki yang bervariasi dan sangat bergantung pada faktor budaya, 

agama, sejarah dan ekonomi.”16 

Gender menurut terminologi merupakan salah satu konsep kultural yang 

berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan 

karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam 

masyarakat. Gender bukan merupakan konsep barat. Konsep ini berasal dari 

konstruksi linguistik dari berbagai bahasa yang memberi kata sandang tertentu untuk 

memberikan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Konstruksi linguistik 

ini dialambil oleh antropolog menjadi kata yang hanya bisa dijelaskan, tetapi tidak 

ada padaannya dalam bahasa Indonesia. 

Gender berbeda dengan seks, meskipun secara etimologis artinya sama 

dengan seks, yaitu jenis kelamin. Secara umum seks digunakan untuk 

mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi 

biologis, sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, 

budaya dan aspek nonbiologis lainnya. Jika studi seks lebih menekankan 

kepada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh 

seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka studi gender lebih 

menekankan kepada perkembangan aspek maskulinitas dan feminitas 

seseorang.17 

Inti dari kesetaraan gender adalah menganggap semua orang pada kedudukan 

yang sama dan sejajar (equality), baik itu laki-laki maupun perempuan Satu-satunya 

potensi perempuan yang dipersepsi kebudayaaan adalah tubuhnya. Pandangan ini 

pada gilirannya mendasari perspektif kebudayaan tubuh perempuan seakan sah 

dieksploitasi secara intelektual, ekonomi, dan seksual mulai beragam cara dan 

bentuknya di ruang privat maupun publik. Dalam konteks relasi gender, wujud 

pemenuhan hak atas perempuan masih merupakan problem kemanusiaan yang serius. 

Realitas sosial, kebudayaan, ekonomi, dan politik masih menempatkan perempuan 

sebagai identitas yang direndahkan. Persepsi kebudayaan masih melekatkan stereotip 

yang merendahkan, mendeskriminasikan dan memarginalkan mereka. Perlunya peran 

gender yang seimbang, dimana perempuan dengan kapasitas yang dimilikinya, 

memiliki peluang yang lebih sama, kesempatan yang sama untuk dapat terlibat dalam 

berbagai kegiatan publik termasuk aksi kolektif. Hal ini tentunya akan mendukung ke 

arah tujuan pemberdayaan perempuan, yaitu meningkatkan akses dan kontrol 

 
16Mahasiswa Program Sarjana, Isu-Isu Gender Kontemporer, (Malang: Maliki Press. 

2010), hal. 3 
17 Alfian Rokhmansyah, Pengantar Gender dan Feminisme (Pemahaman Awal Kritik 

Sastra Feminisme), (Yogyakarta: Garudhawaca. 2016), hal. 2-3 
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terhadap sumber daya dan menempatkan manfaat dari sumber daya tersebut bagi 

kepentingan masyarakat. “Setiap individu mempunyai hak yang sama, menghargai 

fungsi dan tugas masing-masing sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa 

berkuasa, merasa lebih baik atau lebih tinggi kedudukannya dari pihak lainnya.”18 

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak 

melahirkan ketidakadilan gender (Gender Inequality). Ketidakadilan gender 

merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan 

menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender itu menurut para 

feminis akibat dari kesalahpahaman terhadap konsep gender yang disamakan 

dengan konsep seks ketidakadilan pada gender bisa menyebebabkan 

kekerasan dan stereotip. 19 

Pelabelan atau penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin 

tertentu, secara umum dinamakan stereotip. Akibat dari stereotip ini biasanya timbul 

diskriminasi dan berbagai ketidakadilan. Salah satu bentuk stereotip ini adalah 

bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali stereotip yang terjadi di masyarakat 

yang diletakkan kepada umumnya kaum perempuan, sehingga berakibat menyulitkan, 

membatasi dan merugikan kaum perempuan. Mereka dipandang tidak mampu dan 

tidak layak berpastisipasi dalam dunia publik dan produksi. Pelebelan negatif pada 

perempuan yang umum diketahui antara lain adalah perempuan suka digoda, tidak 

mandiri, emosional, irasional, suka menyembunyikan perasaan, suka bersolek, 

cerewet, boros dan lain-lain. 

Kekerasan merupakan serangan terhadap fisik maupun integritas mental 

psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya 

perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender. Kekerasan terhadap perempuan 

banyak terjadi karena sterotip gender. “Bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai 

kekerasan gender adalah perkosaan, tindak pemukulan, bentuk penyiksaan dalam 

organ kelamin, kekerasan dalam bentuk pelacuran, pornografi yakni menjadikan 

perempuan sebagai objek untuk mencari keuntungan, dan pelecehan seksual.”20 “Pada 

dasarnya kekerasan terjadi karena perbedaan gender dan sosialisasi gender yang amat 

lama. Sehingga muncul angggapan lemah tersebut tidak mendorong laki-laki untuk 

bersikap seenaknya terhadap perempuan. Namun, seringkali terjadi kekerasan 

 
18Ratna Dewu Pudiastuti, 3 Fase Penting pada wanita, (Jakarta: Elex Media 

Komputindo. 2012), hal. 2-3 
19 Sofyan Effendi, Macam-macam Ketidakadilan Gender, dalam 

http://sofyaneffendi.wordpress.com/2011/07/26/macam-macam-ketidakadilan-gender/ 

Diakses tanggal 20 Juni 2020 pukul 18.22 WIB 
20 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Insert 

Press. 2016), hal. 17-20 

http://sofyaneffendi.wordpress.com/2011/07/26/macam-macam-ketidakadilan-gender/
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terhadap perempuan dianggap disebabkan oleh perempuan sendiri.”21 Contoh bentuk 

kekerasan yang terjadi adalah kekerasan psikologis yaitu ujaran atau siulan yang 

sering dilakukan para lelaki didepan ruang publik, atau dikenal dengan nama 

Catcalling. 

 

2.3 Konsep Catcalling 

“Dalam kamus oxford, Catcalling diterjemahkan sebagai siulan, panggilan, 

dan komentar yang bersifat seksual. Terkadang dibarengi pula dengan tatapan yang 

bersifat melecehkan yang membuat perempuan menjadi tidak nyaman.”22 Definisi ini 

juga senada dengan yang diungkapkan oleh Chun bahwa:  

“Catcalling as the “use of crude language, verbal expression, and non verbal 

expression that takes place in public areas such as streets, sidewalks, or bus 

stops. Verbal expressions of Catcalling tend to involve wolfwhistles or 

comment that evaluate a woman’s appearance. Nonverbal expressions often 

include leers as well as physical gestures that act as a means to rate a woman’s 

physical appearance.”23 

Pengertian lain tentang Catcalling adalah melakukan hal-hal yang 

bertendensi seksual (biasanya dengan volume keras meski belum tentu secara 

eksplisit), termasuk bersiul, berseru, memberikan gestur, atau berkomentar, biasanya 

kepada perempuan yang lewat dijalan. Selain itu pengertian tentang Catcalling adalah 

menyuarakan bebunyian atau keributan kepada seseorang didepan publik yang 

membuat orang itu tidak nyaman. “Rata-rata korban Catcalling akan merasa tidak 

nyaman, terganggu, malu, bahkan takut. Menurut sebuah survey psikologis yang 

berbasis di Nex Jersey, Catcalling dapat menyebabkan korbannya tanpa sadar 

melakukan penilaian atas diri sendiri seperti layaknya menilai benda (self-

objectification).”24 

 
21Mansour Fakih, Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996), hal 48 
22Purnama Ayu Rizky, Catcalling dan Mimpi Buruk Perempuan di Jalan, dalam 

http://www.alenia.id/gaya-hidup/Catcalling-dan-mimpi-buruk-perempuan-di-jalan-

b1UvT918. Diakses 22 Juni 2020 pukul 17.06 WIB 
23Collen O’Leary, Catcalling As a “Double Edged Sword”: Midwestern Women, 

Their Experiences, and The Implications of Men’s Catcalling Behaviors, (Illinois State 

University, 2016), hal. 32 
24Putri Widi Saraswati, Catcalling: Ketika Para Kucing Kurang Kerjaan 

Menggodamu, dalam Http://lakilakibaru.or.id/Catcalling/ Diakses 22 Juni 2020 
pukul 08.05 WIB 

http://www.alenia.id/gaya-hidup/catcalling-dan-mimpi-buruk-perempuan-di-jalan-b1UvT918
http://www.alenia.id/gaya-hidup/catcalling-dan-mimpi-buruk-perempuan-di-jalan-b1UvT918
http://lakilakibaru.or.id/catcalling/
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menurut N.K. Endah Trwjati (fakultas psikologi Universitas Surabaya, Savy 

Amira Women’s Crisis Center) dari sisi tinjauan psikologis, wujud pelecehan seksual 

secara verbal (Catcalling) lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang 

dilakukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan 

seksual yang biasanya sering disebut perilaku Catcalling, pelecehan ini dapat 

berwujud seperti:  

1) Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan 

pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak 

dikhususkan membahas seputar seksual. 

2) Bersiul-siul yang berorientasi seksual. 

3) Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan 

secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh 

orang tersebut, yang membuat orang tidak nyaman.  

4) Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada 

bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran 

kelamin seseorang.25 

Bentuk respon perempuan terhadap Catcalling yang dialaminya dapat berbeda 

antara satu individu dengan individu lainnya. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh 

beragam kondisi yang melingkupi konteks terjadinya Catcalling dan pemahaman 

mengenai Catcalling yang dialami oleh perempuan. 

a. Dampak Pada Kesehatan Psikis 

Dampak pelecehan seksual terhadap perempuan bervariasi dan sangat 

tergantung pada bentuk kasusnya. Dampak psikis terbagi menjadi dua yakni 

dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak yang terjadi 

pada jangka pendek, misalnya dialami sesaat atau beberapa hari setelah 

kejadian. Korban biasanya marah, jengkel, terhina, dan merasa malu. Hal ini 

di antaranya ditandai dengan gejala sulit tidur (insomnia) dan berkurangnya 

selera makan (lost of appetite). Dampak panjangnya adalah sikap atau 

persepsi negatif terhadap laki-laki karena trauma. Trauma adalah luka jiwa 

yang dirasakan korban usai mengalami hal-hal yang dirasakannya diluar batas 

wajar dan abnormal. 

b. Dampak Pada Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perempuan dan Relasi Sosial 

Tindak pelecehan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, mengakibatkan 

perempuan menderita. Dampak yang dialami korban sering diperparah oleh 

reaksi masyarakat ketika seorang perempuan menjadi korban. Mereka 

 
25 Joy Gloria dkk.“Perancangan Kampanye osial “JAGOAN,” (Program Studi 

Desain Komunikasi Visual,Fakultas Seni dan Desain Universitan Kristen Petra), hal.1. 
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dipurukkan ke dalam kondisi yang serba menyulitkan bagi mereka untuk 

mampu menjalankan peranan sosialnya, yang dapat berakibat lebih lanjut 

pada eksistensinya dalam relasi sosial di masyarakat. 

c. Dampak Ekonomi 

Bila korban bermaksud memperkarakan tindak pelecehan yang 

dialaminya melalui jalur hukum, fakta  lapangan menunjukan korban 

perlu mengeluarkan biaya besar untuk itu, setidaknya untuk biaya 

operasional selama proses penyidikan sampai di pengadilan. Ini 

sangat menyulitkan perempuan miskin dan bahkan dapat juga 

menimpa perempuan yang mandiri secara ekonomi, bahkan menjadi 

tulang punggung keluarga atau pencari nafkah untuk keluarga dan 

akan membuat keuangan keluarga terganggu.26 

2.4 Konsep Kriminalisasi 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Kriminalisasi ialah proses 

dimana yang menunjukkan perilaku yang awal mulanya tidak disebut sebagai 

peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh 

masyarakat.27 Dalam hal kriminalisasi dapat diartikan sebagai suatu peristiwa atau 

kejadian berdasarkan suatu perilaku yang semula tidak dianggap sebagai suatu tindak 

pidana, tetapi kemudian karena suatu hal didalam prosesnya digolongkan menjadi 

peristiwa atau kejadian yang dapat dikatakan menjai tindak pidana. Yang 

mengakibatkan peristiwa itu menjadi tindak pidana, semisalnya karena peristiwa 

tersebut merugikan orang lain, mengganggu kepentingan umum, memberi kesan tidak 

enak dan menimbulkan dampak negatif lain-lainnya. Sehingga, suatu perilaku dalam 

suatu peristiwa oleh masyarakat dianggap menjadi peristiwa pidana. 

Kriminalisasi dijelaskan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang 

sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya 

Undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa 

pidana. “Bahwa apa yang dinamakan kejahatan itu bukan merupakan sifat dari 

perbuatannya, melainkan karena ada penyebutan demikian oleh penguasa, ialah 

karena adanya kriminalisasi oleh pembentuk undang-undang.”28 Dalam hal ini 

kriminalisasi dapat diartikan sebagai suatu peristiwa atau kejadian yang semula tidak 

dianggap sebagai suatu tindak pidana, tetapi kemudian karena suatu hal digolongkan 

 
26Asmaul Khusnaeny dkk, Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban 

Kekerasan, (Jakarta: Komnas Perempuan. 2018), hal. 10-12 
27Tim Redaksi Kamus. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, KBBI (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat. Cetakan Pertama. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 

2008. hal. 741 
28 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung. Alumni. 1986. hal.33 
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menjadi peristiwa atau kejadian yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana. 

Suatu hal yang mengakibatkan peristiwa itu menjadi tindak pidana, biasanya karena 

peristiwa tersebut merugikan orang, memberi kesan tidak enak dan menimbulkan 

dampak negatif dan lain-lainnya. 

Pemahaman tentang kriminalisasi tentunya tidak asing lagi bagi semua yang 

berkutat diranah hukum. Bahwa kriminalisasi mempunyai arti proses dimana 

penetapan suatuu perbuatan yang pada semula bukan dikategorikan sebagai tindak 

pidana berubah menjadi semacam tindak pidana diikuti dengan ancaman sanksi dalam 

pidana. Dalam prosesnya ini berujung dibentuknya suatu Undang-Undang didalam 

isinya tercantum bahwa perbuatan itu dinyatakan menjadi tindak pidana beserta 

tercantum ancaman sanksi pidananya. 

Pendapat dari Soerjono Soekanto, proses kriminalisasi artinya suatu proses 

penyebutan, dimana suatu perbuatan tertentu yang oleh masyarakat tindakan atau pada 

suatu golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang bisa dipidana. Prosesnya 

ini berakhir terbentuknya peraturaan hukum pidana.29Disini bisa ditarik pengertian 

bahwa proses kriminalisasi suatu perbuatan yang semula belum dianggap sebagai 

perbuatan pidana kemudian ditetapkan sebagai perbuatan pidana dengan tahap akhir 

dituangkan dalam bentuk peraturan hukum pidana. 

Dalam hukum pidana yang merupakan bagian dari keseluruhan aturan hukum 

yang berlaku di suatu negara, mengadakan aturan-aturan dan dasar-dasar untuk 

menentukan: 

a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang tidak boleh 

dilakukan yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana 

tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut yang 

selanjutnya dikatakan dengan istilah Perbuatan pidana. 

b) Menentukan kapan atau dalam hal apa atau dalam hal bagaimana bagi 

barang siapa yang melanggar larangan tersebut dapat dijatuhi 

pidana.30 

Kriminalisasi dapat di kriteriakan kedalam politik penal, dapat disebut dengan 

kebijakan kriminal atau kebijakan dengan pendekatan hukum pidana. Pelaksanaan 

kriminalisasi tentunya tidak mudah dan tidak boleh sembarangan penggunaannya, 

karena perlu diingat bahwa kriminalisasi merupakan bagian dari hukum pidana yang 

sudah diketahui dikalangan hukum bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir 

dalam menanggulangi kejahatan. dalam hal melihat kriteria umumnya yaitu: 

 
29 Soerjono Soekanto.. Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama, 

Jakarta.Ghalia Indonesia. 1981. hal. 62. 
30 Hari Soeskandi. Hukum Acara Pidana. Sebuah Ringkasan Tentang Pemeriksaan 

Pendahuluan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2017. Hal. 2-3 
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a. Dalam melihat apakah suatu perbuatan dibenci maupun tidak 

disukai dilingkungan masyarakat karena merugikan maupun bisa 

merugikan, menimbulkan korban;  

b. Dalam melihat terhadap biaya kriminalisasi apakah sepadan 

terhadap pencapaian hasilnya, berawal dari proses pembentukan 

UndangUndang, penegakkan hukum, dan pengawasan hukum, serta 

beban yang ditanggung oleh pelaku kejahatan maupun terhadap 

korban yang harus sepadan dengan keadaan tertib hukum yang 

tercipta kedepannya;  

c. Dalam melihat terhadap keseimbangan tugas pihak aparat 

hukumnya, apakah sudah sesuai kemampuan aparat penegak 

hukumnya sehinga tidak memberatkan tugasnya tersebut;  

d. Dalam melihat perbuatan yang bisa berpotensi dalam 

membahayakan bagi masyarakat sehingga bisa menghalangi maupun 

menghambat cita maupun tujuan Bangsa Indonesia.31 

Mengutip pendapat dari Sudarto, dalam melakukan kriminalisasi ada 4 

(empat) syarat yang harus terpenuhi, ialah:  

a. Dalam kriminalisasi suatu perbuatan harus mempunyai 

tujuan yang dapat menciptakan ketertiban dalam lingkungan 

masyarakat sehingga terciptanya Negara kesejahteraan.  

b. Memperhatikan bahwa perbuatan yang bisa 

dikriminalisasikan ialah harus perbuatan yang memunculkan korban 

dan akan menciptakan kerusakan meluas didalam masyarakat.  

c. Dalam kriminalisasi mempertimbangkan keseimbangan 

dalam faktor biaya yang dikeluarkan dan hasil yang akan dicapai.  

d. Dalam kriminalisasi harus memperhatikan kemampuan 

aparat penegak hukumnya, tidak boleh melewati beban maupun 

melewati batasannya.32 

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam 

Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada Agustus 1980 di 

Semarang.33 

Kebijakan kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula 

bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu aturan perundang-

undangan. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan 

criminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk 

bagian dari kebijakan hukum pidana. 

 
31 Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta. Prenada 

Media Group. 2010. hal.32. 
32  Sudarto.. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung . Alumni. 1983. Hal. 39 
33 Laporan Simposium. Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.1980.hal.4 
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Dalam rangka menanggulangi kejahatan diperlukan berbagai sarana sebagai 

reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sanksi pidana maupun 

non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana 

pidana dianggap relevan untuk menanggulangi kejahatan, berarti diperlukan konsepsi 

politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-

undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk 

masa-masa yang akan dating.34 

Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah 

sesuai dengan politik kriminil yang di anut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana 

perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai 

fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau 

tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. 

Khususnya mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi, Laporan 

Simposium itu antara lain merekomendasikan bahwa untuk menetapkan suatu 

perbuatan itu sebagai tindakan kriminil, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai 

berikut: 

a) Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat 

karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau 

dapat mendatangkan korban. 

b) Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang 

akan dicapai, artinya cost pembuatan Undang-Undang, pengawasan 

dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku 

dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib 

hukum yang akan dicapai. 

c) Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang 

tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh 

kemampuan yang dimilikinya. 

d) Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-

cita bangsa Indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan 

masyarakat.35 

“Dalam proses kriminalisasi ada 3 (tiga) asas kriminalisasi yang perlu 

dicermati dalam pembentukan Undang-Undang, sehingga dapat ditetapkan suatu 

perbuatan yang dapat disebut menjadi tindak pidana beserta ancaman sanksi pidana 

 
34 Teguh Prasetyo. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Nusa Media. 2010. 

Hal.133-134 
35 Ibid Hal. 135-136 
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yang mengikuti, asas-asasnya ialah sebagai berikut: asas legalitas, asas subsidaritas, 

dan asas persamaan atau kesamaan.”36 

a. Mengutip pendapat Moeljatno, asas legalitas merupakan pedoman yang 

menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang tidak diperbolehkan atau 

dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan atau tercantum 

lebih dulu dalam perundang-undangan. Istilah tersebut sering dikenal 

dalam bahasa Latinnnya ialah “Nullum delictum nulla poena sine praevia 

lege” yang dikemukakan oleh Von Feuerbach.37 Asas legallitas 

merupakan dasar dianggap paling berpengaruh dalam hukum pidana, 

khususnya dalam menjadi asas pokok atau utama dalam penetapan 

kriminalisasi. 

b. Asas Subsidaritas. Ada 2 faktor yang menjadikan asas subsidaritas 

dipandang berpengaruh dan penting didalam melakukan langkah upaya 

pelaksanaan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan dapat menjadi tindak 

pidana, sebagai berikut: 

1) Melibatkan asas subsidaritas akan mendorong terciptanya hukum 

pidana yang bersifat adil;  

2) Praktik perundang-undangan memunculkan dampak kurang baik 

terhadap sistem hukum pidana akibat dari overkriminalisasi dan 

overpenalisasi, sehingga hukum pidana menjadi kehilangan martabat atau 

pengaruhnya dalam masyarakat 

c. Asas Persaman Asas ini memiliki posisi yang penting dalam melakukan 

upaya kriminalisasi terhadap suatu perbuatan dapat menjadi tindak 

pidana. Menurut pendapat Lacretelle, asas ini bukan hanya sebagai suatu 

bentuk dorongan terhadap hukum pidana yang adil, tetapi juga bagaimana 

menetapkan hukuman pidana yang tepat pada sasaran kebutuhan aturan 

dalam masyarakat.  

Kesimpulan yang dapat ditarik menurut pendapat ahli hukum tersebut adalah 

suatu bentuk proses dimana menyatakan suatu perbuatan pada awal mulanya bukan 

dikategorikan sebagai Tindak pidana berubah menjadi tindak pidana beserta dengan 

ancaman sanksi ancaman pidana. 

 

 
36Salman Luthan.. Asas dan Kriteria Kriminalisasi. Jurnal Hukum. Nomor1. Vol.16. 

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2009. hal.5- 6.  
37Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. 2008. Hal.25 
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2.5 Konsep Keadilan 

Konsep keadilan yang diciptakan melalui kacamata Rawls sudah dipastikan 

akan menjadi topik perdebatan hangat di kalangan para filsuf etik dan politik dari 

bermacam mahzab pemikiran. Hingga kini banyak para pakar lintas disiplin yang 

mendukung gagasan Rawls, namun tidak sedikit pula yang menentangnya. Selaku 

rekan sejawatnya di Harvard University, Robert Nozick menjadi orang pertama yang 

melancarkan kritik secara terbuka terhadap “A Theory of Justice” melalui bukunya 

yang berjudul “Anarchy, State and Utopia” (1974). Umumnya hingga saat ini, kedua 

buku tersebut selalu dibaca bersandingan untuk mengetahui berbagai ketidaksetujuan 

Nozick selaku kaum “libertian justice” terhadap konsep Rawls mengenai prinsip 

moral (moral principle), aturan-aturan (roles), jejak sejarah (historical trace), dan 

keadilan distibutif (distributive justice).  

Robert Paul Wolff yang menulis “Understanding Rawls: A Critique and 

Reconstruction of A Theory of Justice” (1977) dari persepktif marxist dan 

Michael Walzer dari kelompok komunitarian melalui karyanya “Spheres of 

Justice” (1983), juga sama-sama menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap 

konsep keadilan yang didengungkan oleh John Rawls. Bahkan Amartya Sen 

dan G.A. Cohen turut pula mengkritisi teori Rawls atas kedalaman dan 

keseriusan basis egalitariannya. Secara umum, kritikan yang muncul tersebut 

juga mempertanyakan keabsahan dan keberfungsian premis-premis keadilan 

Rawls apabila dihadapkan pada kondisi-kondisi khusus dan pola kehidupan 

masyarakat dunia yang terus berkembang, seperti misalnya terhadap keadilan 

internasional (international justice). Namun demikian, bagi John Rawls 

kritikan tersebut justru dimanfaatkannya sebagai dasar penyempurnaan dari 

teori kedilan yang tengah dikembangkannya. Melalui bukunya “Political 

Liberalism” (1993), Rawls mencoba untuk menjernihkan dan memperbaiki 

kelemahan teori yang dibahasnya dalam “TJ”. Beragam perluasan masalah 

(problem of extension) yang muncul di kemudian hari, berusaha dijawab 

olehnya dalam “PL” yang tidak hanya sebatas bagaimana cara membentuk38 

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice asfairness). John 

Rawls yang kemudian mengenalkan konsep soal keadilan distributive. Ada dua hal 

penting dalam hal ini, yakni keadilan (fairness) dan kesamaan. Pertama, setiap orang 

mepunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan 

yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan ekonomi dan social mesti diatur 

sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang 

paling kurang beruntung dan menyediakan suatu sistem akses yang sama dan peluang 

yang sama. Menurut Rawls, didalam masyarakat, setiap individu mempunyai hak dan 

 
38Pan Mohamad Faiz. Teori Keadilan Jhon Rawls. Jurnal Konstitusi. 2009. hal. 142 
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kebebasan yang sama. Tetapi hak dan kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati secara 

sama misal saja hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tetapi hak ini 

tidak dapat dinikmati oleh setiap orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi hal 

tersebut, Rawls memperkenalkan asas perbedaan (difference principle). “Asas ini 

menyatakan bahwa distribusi sumber daya yang merata hendaknya diutamakan, 

kecuali jika dapat dibuktikan bahwa distribusi yang timpang akan membuat keadaan 

orang yang kurang beruntung menjadi lebih baik.”39 

Dalam pandangan Rawls, tiap orang memiliki hak yang di dasarkan pada konsep 

keadilan yang tidak bisa di tawar-tawar, pun hal tersebut terkait dengan isu 

kesejahteraan masyarakat secara umum. Untuk itu, keadilan akan terwujud apabila 

didasarkan pada prinsi-prinsip posisi asal nya masing-masing. Dalam keadaan ini tiap 

orang akan diasumsikan memilih dua prinsip keadilan pokok. Prinsip pertama, tiap 

orang akan diberikan hak yang sama luasnya. Prinsip kedua adalah kesetaraan yang 

di dasarkan pada kompetisi yang adil dan hanya dijustifikasi bila ia menguntungkan 

bagi pihak yang paling di rugikan. Bila di antara keduanya mengalami pertentangan 

maka kebebasan yang setara harus dimenangkan dari kesempatan yang setara. Pilihan 

atas kedua prinsip ini, menurut Rawls, akan mengemuka karena para pihak yang 

mengadakan kontrak berada dalam keadaan tanpa pengetahuan atau tidak tahu 

berbagai fakta yang akan menempatkan posisi kita di suatu masyarakat. 

Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontraksosial Locke dan Rousseau serta 

ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan 

adalah sebagai berikut:  

1. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari 

anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu 

posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka 

juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (veil 

ofignorance). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas 

yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.  

2. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam 

keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang 

disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari 

hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.  

3. Dua prinsip keadilan, Pertama adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-

besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup: 

a) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupanpolitik (hak 

bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);  

 
39 John Rawls, Teori Keadilan, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, 2006, Yogyakarta 

hal 72-77 
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b) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);  

c) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);  

d) Kebebasan menjadi diri sendiri (person)  

e) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.40 

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (the 

difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (theprinciple 

of fair equality of opportunity). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial 

dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka 

yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip 

perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan 

unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling 

kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling 

kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan 

otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar 

masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal 

utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-

orang yang paling kurang diuntungkan.41 

NKRI sebagai negara yang menganut prinsip teokrasi, demokrasi dan 

nomokrasi maka berlakunya hukum yang tidak membeda-bedakan (tidak bersifat 

diskriminatif) yang berujung pada adanya perlakuan yang sama (tidak diskriminatif) 

bagi semua warga negara merupakan suatu keharusan. Prinsip persamaan di hadapan 

hukum bagi semua warga negara (equality before the law) tersebut secara tegas diatur 

dalam Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Prinsip ini selaras dengan 

ketentuan Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa 

“Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama 

tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk 

diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan 

yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.”42 

 
40 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke 

Postmodernisme),  

Ctk.Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hal 242 
41 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke 

Postmodernisme), Ctk.Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hal 242 
42 Wiwik afifah. Hukum Dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi 

Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi. DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 

26.2017. hal.207 
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 kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial kebaikan bagi seluruh 

masyarakat tidak dapat mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat lemah. 

2.6 Konsep Hak Asasi Manusia 

Istilah Hak asasi manusia berasal dari bahasa perancis Droits L’Homme yang 

artinya hak-hak manusia. Dalam bahasa inggris menjadi Human Rights dan dalam 

bahasa belanda disebut Menselijke Rechten. Setelah berkembangnya ajaran negara 

hukum dengan pemerintahan demokrasi di mana warganegara memiliki hak-hak 

utama dan mendasar yang wajib dilindungi oleh pemerintah dan dijamin dalam 

konstitusi, maka berkembang istilah Basic Rights atau Fundamental Rights dalam 

bahasa inggris dan Grond Rechten dalam bahasa belanda. Hak-hak asasi manusia 

sebagai warga negara akan dilindungi dalam bentuk aturan hukum, baik dalam 

konstitusi maupun undang-undang, karena itu di Amerika Serikat berkembang istilah 

Civil Rights (hak-hak sipil). Dari terjemahan Fundamental Rights ini maka di 

Indonesia dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 50 digunakan istilah Hak Dasar 

Manusia dan kemudian dalam Tap MPR No.II/ 1978 Tentang Eka Prasetya 

Pancakarsa dipergunakan istilah 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.”43 Dalam arti ini, 

maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 

budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak 

tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak 

itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). 

“Dalam bukunya yang telah menjadi klasik, “The Second Treatise of Civil 

Government and a Letter Concerning Toleration” Locke mengajukan sebuah postulasi 

pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, 

kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat 

dicabut atau dipreteli oleh negara.”44 Melalui suatu ‘kontrak sosial’ (social contract), 

perlindungan atas hak yang tidak da- pat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi, 

menurut Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan 

 
43Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University 

Press, Ithaca and London, 2003, hal. 7-21. Juga Maurice Cranston, What are Human Rights? 

Taplinger, New York, 1973, hal. 70. 
44John Locke, The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning 

Toleration, disunting oleh J.W. Gough, Blackwell, Oxford, 1964, hal.86 
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melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan 

sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia 

menghormati hakhak tersebut. Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-

hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan kuat. Gagasan hak asasi manusia 

yang berbasis pada pandangan hukum kodrati itu mendapat tantangan serius pada 

abad 19.  

Edmund Burke, orang Irlandia yang resah dengan Revolusi Perancis, adalah 

salah satu di antara penentang teori hak-hak kodrati. Burke menuduh para 

penyusun “Declaration of the Rights of Man and of the Citizen” 

mempropagandakan “rekaan yang menakutkan mengenai persamaan 

manusia”. Deklarasi yang dihasilkan dari Revolusi Perancis itu baginya 

merupakan “ide-ide yang tidak benar dan harapan-harapan yang sia-sia pada 

manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan 

susah payah.”45 

Dalam rangka memahami konsep dan teori hak asasi manusia maka dalam hal 

ini wajib mengerti tentang pengertian hak yang dalam hal ini hak merupakan sebuah 

unsur hukum yang memiliki fungsi sebagai acuan atau pedoman berprilaku setiap 

orang dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin sebuah peluang bagi 

setiap orang dalam menjaga apa yang ia yakini berupa harkat serta martabat dari orang 

tersebut. Dengan mengerti hak maka harus mengerti kewajiban yaitu seperangkat 

kewajiban yang mana apabila tidak dapat dilaksanakan maka hak asasi manusia juga 

tidak akan tercapai. “Dalam melindungi hak dan kewajiban dari warga negaranya 

maka sebuah negara membuat berbagai instrumen guna melindungi segenap warga 

negaranya ketika mengalami pelanggaran hak asasi manusia dan juga menjaga 

kehidupan bernegara.”46 

Didalam peraturan perundang-undangan negara indonesia khususnya UU No 

39 Tahun 1999 telah memberikan definisi mengenai hak asasi manusia didalam Pasal 

1 Ayat 1 menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang 

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 

Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia.” Dengan adanya definisi dari ahli maupun 

dari peraturan perundang-undangan negara indonesia menyimpulkan bahwa hak asasi 

 
45Edmund Burke, Reflection on the Revolution in France, ed. Conor Cruise 

O’Brien, London, 1968, hal.203 
46Anis Widyawati.  Pelanggaran Hak dan Asasi Manusia. Hukum Pidana 

Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 49-50 
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manusia memiliki sifat yang melekat pada diri manusia (Inherent) yang artinya bahwa 

hak asasi manusia merupakan sebuah anugera dan karunia yang diberikan oleh tuhan 

kepada manusia dimana pemberian tersebut tidak dapat diberikan oleh makluk ciptaan 

tuhan seperti penguasa negara ataupun negara. 

Dalam peristilahan hak asasi manusia didalam dunia internasional memiliki 

beberapa arti seperti: human right, fundamental right, des droits de I’home, the right 

of man, basic right. Secara substansi arti atau istilah tersebut memiliki kesamaan 

hanya istilah saja yang membedakan hal tersebut. Pada masa kini pengertian hak asasi 

manusia memiliki istilah yang berbeda-beda terutama pendapat dari para ahli hukum 

dan akademisi. Menurut para ahli hak asasi manusia yang di definisikan sebagai 

berikut:  

1. Jan Materson:  

“Human right could be generally defined as those rights which are inherent in our 

nature and without which we cannot live as human beings.”  

Yang memiliki arti: “Hak asasi manusia secara umum dapat didefinisikan sebagai hak 

yang melekat pada sifat kita dan tanpanya kita tidak dapat hidup sebagai manusia.”  

2. Peter R. Baehr:  

“Human right are internationally agreed values, standards or rules regulating the 

conduct of states towards their own citizens and towards non citizens.”  

Yang memiliki arti: Hak asasi manusia adalah nilai, standar atau aturan yang 

disepakati secara internasional yang mengatur perilaku negara terhadap warga 

negaranya sendiri dan terhadap bukan warga negara  

3. Jimly Asshiddiqie  

“Hak asasi manusia berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Hak asasi 

manusia, ada bukan disebabkan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan 

atas dasar martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas keberadaan manusia 

merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, patut memperoleh 

apresiasi secara positif.”  

4. M. Ali Zaidan  

“Hak-hak dasar yang melekat pada jati diri manusia secara kodrati dan secara 

universal serta berfungsi menjaga integritas keberadaannya, berkaitan dengan hak 

hidup dan kehidupan, keselamatan, keamanan, kemerdekaan, keadilan, kebersamaan 

kesejahteraan, dan hak untuk maju sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak 
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boleh diabaikan atau dirampas. Di samping hak dasar tersebut mempunyai hak dan 

kewajiban yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupan dalam masyarakat.47 

Didalam negara hukum di dunia istilah hak asasi manusia meiliki istilah yang 

berbeda beda dengan kata lain bahwa perbedaan tersebut terkait dengan bahasa yang 

secara subsansi akan menemukan arti yang sama. Hal tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

Hak manusia:  

a) Droits de’L homme (Perancis)  

b) Human rights (Inggris)  

c) Menselijke rechten (Belanda)  

d) Civil Rights (AS)  

2. Hak asasi manusia:  

a) Basic rights (Inggris)  

b) Grondrechten (Belanda)  

3. Hak fundamental:  

a) Fundamental rights (Inggris)  

b) Fundamental rechten (Belanda)  

4. Hak dasar manusia:  

a) Hak dan kebebasan dasr manusia (Konstitusi RIS 1949)  

b) Hak dan kebebasan dasar manusia (UUDS 1950)  

Hak konstitusional:  

Constitusional rights yaitu hak asasi yang berdasarkan konstitusi akan tetapi tidak 

semua conctitusinal rights karena ada juga yang dinamakan the citizens constitutional 

rights yang memiliki arti bahwa rakyat atau hak warga negara yang hanya berlaku 

bagi warga negara yang bersangkutan jadi bukan merupakan hak asasi yang universal. 

Pada hakikatnya human rights adalah the citizens constitutional rights karena pada 

perbedaannya hanya pada lingkungan berlakunya bukan pada substansi. 

Hak hukum atau legal rights:  

Legal rights merupakan hak asasi yang berdasarkan pada peraturan perundan-

undangan yang dimiliki oleh suatu negara, yang dalam hukum internasional publik 

bahwa pengertian hak asasi manusia harus dihapahami secara luas. Dengan 

memandang bahwa hak asasi manusia juga terkait dengan bagian dari hukum 

humaniter atau hukum perang, pendapat tersebut sesuai dengan pendapat dari Van 

 
47 M.Ali Zaidan, Menuju Perubahan Hukum Pidana, Sinar Gra fika, Jakarta, 2015, 

hal 259 
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Dijk yang menyatakan bahwa “Penentuan tempat- tempat hak asasi manusia dalam 

hukum internasional dalam keseluruhan norma hukum internasional, semua norma 

yang ditulis dan diuraikan yang setidak- tidaknya diarahkan untuk menjamin rasa 

hormat kepada pribadi insani dan meningkatkan perkembangan, dianggap sebagai 

kategori khusus dengan sebutan hukum humaniter dalam arti luas.”  

Dari istilah diatas maka dapat dikatakan bahwa semua hal tersebut adalah hak 

asasi manusia akan tetapi memiliki ruang lingkup dan daya keberlakuan yang 

berbeda-beda misalkan dalam hukum humaniter hak asasi manusia bisa saja 

dikesampingkan terutama keadaan yang darurat dan dalam suatu negara tersebut 

memberikan kejelasan terkait hal tersebut didalam peraturan perundang- 

undangannya. Dalam fundamental rights misalnya hak untuk mendapatkan 

perlindungan dan kepastian hukum sehingga hak-hak tersebut tidak dapat 

dikesampingkan dalam keadaan apapun sehingga perlakuan antar warga negara 

seharusnya memiliki kesamaan tanpa dikecualikan dalam hal pelayanan publik.  

Citizens rights hanya sebatas pada warga negara yang berada dan menjadi 

warga negara disuatu negara. Constitutional rights hanya sepanjang hak-hak warga 

negara yang ada didalam konstitusi maka hak tersebut mendapatkan perlindungan. 

Dan terakhir pada legal rights apabila suatu hak ada dan berlaku pada peraturan 

perundang-undangan maka hak tersebut yang mendapatkan perlindungan. 

Menurut ahli hukum bernama Mochtar Kusumaatmadja manyatakan bahwa 

hak memiliki arti kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

berkenaan dengan sesuatu yang dimiliki oleh pemilik hak tersebut bisa juga terhadap 

subjek atau objek hukum tertentu tanpa memiliki batasan terhadap pihak manapun 

yang dirasa menghalang-halangi tanpa hak.  

Terminologi hak asasi manusia menurut Menfrad Nowak mendeskripsikan dua istilah:  

1. Human Rights mencakup: 

a) Norma hukum untuk semua orang; dan  

b) Norma hukum individu-individu;  

2. Fundamental Rights (hak-hak dasar):  

a) Norma hukum nasional yang mencakup hak-hak warga negara (rights of citizen);  

b) norma hukum tentang hak-hak bangsa (collective Rights). Contohnya adalah 

declaration des droit L’Home et du citoyen 1789 (hak manusia dan hak warga negara);  
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c) norma hukum yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu yang disebut sebagai 

kelompok rentan (perlindungan orang cacat, fakir miskin, perempuan dan anak-

anak).48 

 Titik perkembangan paling penting dalam perlindungan dan pengakuan hak 

asasi manusia ialah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration 

of Human Rights). Selain sebagai tonggak sejarah pergulatan bangsa-bangsa dalam 

menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Konsepsi hak asasi manusia yang dituliskan 

dalam deklarasi tersebut mencerminkan pemikiran modern mengenai hakikat 

keadilan, dunia pada akhirnya tidak dapat berpaling dari gagasan hak asasi manusia 

terutama di akhir Perang Dunia II, ketika potret kemanusiaan secara vulgar tercabik-

cabik mulai dari agresi militer, kolonialisme dan tragedy kemanusiaan Holocaust, 

oleh Nazi di Jerman bahkan dunia tersadar bahwa kekejaman terhadap kemanusiaan 

tidak perlu terjadi dan tidak boleh terulang lagi.dimasa mendatang tidak dapat 

dipungkiri bahwa deklarasi tersebut telah mendorong lahirnya kesadaran dan 

kewajiban bagi milyaran penduduk bumi. Indonesia mendefinisikan hak asasi 

manusia dipahami sebagai hak yang universal, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha 

Esa dan melakat secara inherent pada manusia. 

Hak asasi manusia tidak mengenal pembedaan berdasar warna kulit, jenis 

kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaannya. Jaminan atas 

pemenuhan hak asasi manusia membutuhkan klausul hukum. Oleh karenanya, hak 

asasi manusia diletakkan di seluruh peraturan perundang-undangan. Mulai dari 

undang-undang dasar hingga peraturan daerah kesemuanya itu termasuk menjadi 

bagian dari hukum hak asasi manusia. Hukum hak asasi manusia dipahami sebagai 

hukum yang mengatur perilaku Negara (aparaturnya/ state agent) terhadap semua 

manusia yang berada di negaranya, terlepas apakah mereka adalah warga Negara atau 

bukan, terlepas mereka penyandang disabilitas atau bukan, bahkan orang tanpa 

kewarganegaraan (statelessness persons) sekalipun tetap memiliki hak yang harus 

dipenuhi oleh suatu negara. Hukum hak asasi manusia memberikan petunjuk 

mengenai hak-hak apa saja yang harus dipenuhi, dihormati dan dilindungi oleh 

Negara. 

Hak asasi manusia juga memiliki sifat universal yang artinya hak asasi 

manusia memiliki eksistensi yang tidak dapat dibatasi oleh batas-batas wilayah atau 

dengan kata lain hak asasi manusia ada dimanapun manusia tersebut berada. Didalam 

hak asasi manusia ada kata asasi yang memiliki arti kewajiban asasi yaitu merupakan 

kewajiban yang dimiliki oleh negara hukum baik itu pemerintah dan/atau setiap orang 

 
48 Atmadja,I Dewa Gede. Norma dan Standar Hak Asasi Manusia: Perspektif 

Konstitusi. Jurnal Konstitusi PKKFH Unud Vol 1. Nomor 1, hal. 50 
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yang diharuskan untuk menghormati, menjunjung hak asasi manusia dengan tinggi 

dan memberikan hak asasi manusia dengan cara memberikan perlindungan dengan 

saling menghormati hak asasi manusia orang lain.49 Dilihat dari segi hukum maka 

dimana ada hak maka disitu juga ada sebuah kewajiban yang harus dijalankan artinya 

adalah hak dan kewajiban memiliki kausalitas sehingga apabila ada hak maka akan 

muncul kewajiban misalkan ada seseorang yang bekerja di suatu korporasi dan 

menjalankan semua tugasnya dengan baik dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

maka seseorang tersebut memiliki hak berupa mendapatkan upah atau gaji dari 

kewajibannya menjadi pekerja di korporasi tersebut. 

Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU No 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa kewajiban 

dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak 

memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Dengan demikian dapat 

diartikan bahwa kewajiban asasi memiliki kewajiban untuk mendapatkan 

perlindungan , mempromosikan, melaksanakan dan menegakkan hak asasi orang lain. 

Atau lebih mudahnya kewajiban asasi adalah kewajiban untuk menghormati hak asasi 

yang dimiliki orang lain. 

 

 

 

 
49 Max Boli Sabon, Hak Asasi Manusia, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014, 

hal. 7 


