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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 

 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Sejarah HAM di Indonesia dan Hubungannya dengan 

Budaya 

a. Pengertian HAM dan Budaya 

1) Pengertian HAM menurut para ahli 

Untuk memulai pembahasan ada baiknya dimulai 

dari pengertian tentangnya, karena sesuatu yang 

dibangun di atas pengertian yang tidak tepat bisa 

menimbulkan kekeliruan dalam pemahamannya begitu 

pula sebaliknya. 

HAM atau Hak Asasi manusia  tersusun dari tiga 

kata yang pertama Hak dalam Kbbi hak memiliki arti: 

milik/kepunyaan , Asasi: bersifat dasar/pokok, dan 

Manusia: makhluk yang berakal budi1. Berangkat dari 

sini HAM berarti dasar-dasar yang dimiliki oleh 

makhluk yang berakal budi. Adapun HAM dalam 

pengertiannya menurut para ahli sebagai berikut:

  

Menurut Jan Materson dari komisi  HAM PBB, 

HAM adalah: hak-hak yang melekat pada setiap 

                                                             
 

1
  . https://Kbbi.web.id, diakses pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 

2019, jam 08:00 WIB. 
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manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat 

hidup.2 

John Locke, HAM adalah hak-hak yang 

diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati.3  

A.J.M Milne , HAM adalah hak yang dimiliki 

oleh umat manusia di segala masa dan segala tempat 

karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia.4 

C. Derover, HAM adalah Hukum yang dimiliki 

setiap orang sebagai manusia, hak-hak tersebut bersifat 

universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun 

miskin, laki-laki maupun perempuan, hak itu mungkin 

dilanggar tapi tidak pernah dapat dihapuskan, hak asasi 

manusia merupakan hak hukum.5 

Sedangkan dalam undang-undang tentang HAM 

menyebutkan bahwa HAM merupakan “seperangkat 

hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, 

dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, 

pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan 

perlindungan harkat dan martabat manusia.6 

Dari pengertian diatas bisa kita simpulkan bahwa 

HAM merupakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap 

insan yang dimilikinya sejak ia dilahirkan sebagai 

                                                             
 

2
. Trianto dan Titik Triwulan Tatik, Falsafah Negara & 

Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 

2007), hlm.259.  
 

3
 . Ibid., hlm.260. 

 
4
. Rizky Ariestandi Irmansyah, Hukum, Hak Asasi Manusia dan 

Demokrasi, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013), hlm.63. 

 
5
 . Ibid., hlm.63. 

 
6
 . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 1 ayat 1 
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manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi 

tanpa membedakan gender, maupun status sosial. 

2) Pengertian budaya menurut para ahli 

Budaya dalam Kbbi memiliki arti: pikiran/ akal 

budi, adat istiadat, beradab/maju, sesuatu yang sudah 

menjadi kebiasaan yang sukar diubah, berbudaya 

artinya mempunyai budaya/ mempunyai pikiran dan 

akal yang sudah maju7. 

Dari asalnya kata budaya berasal dari bahasa 

Sansekerta budhaya yang memiliki arti akal, pendapat 

lain menyatakan bahwa budaya berasal dari kata budi 

dan daya, budi adalah akal yang merupakan unsur 

rohani dalam budaya sedangkan daya berarti perbuatan 

atau ikhtiar sebagai unsur jasmani. Budaya adalah 

suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki 

bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan 

dari generasi ke generasi. 8  Adapun budaya menurut 

para ahli sebagai berikut: 

Menurut E. B. Tylor, budaya adalah suatu 

keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat 

istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan 

yang didapat oleh manusia sebagai anggota 

masyarakat.9 

Sedangkan menurut R. Linton budaya adalah 

seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang manapun 

dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup itu 

                                                             
 

7
  . https://Kbbi.web.id, diakses pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 

2019, jam 08:00 WIB. 
 

8
 . Sarinah, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Yogyakarta: Depublish, 

tahun 2016), hlm.11. 
 

9
 . Ibid., hlm.28 
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yaitu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih 

tinggi atau lebih diinginkan. Atau bisa dikatakan 

budaya adalah segala pengetahuan, pola pikir, perilaku, 

ataupun sikap yang menjadi kebiasaan masyarakat 

dimana hal tersebut dimiliki serta diwariskan oleh para 

nenek moyang secara turun-temurun.10 

Koentjaraningrat mengartikan bahwa budaya 

adalah keseluruhan sistem, gagasan, rasa, tindakan, 

serta karya yang dihasilkan oleh manusia dalam 

kehidupan bermasyarakat yang nantinya akan dijadikan 

klaim manusia dengan cara belajar.11 

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, 

mengatakan bahwa kebudayaan adalah semua hasil 

karya, rasa, dan cipta masyarakat.12 

Herkovits mengatakan bahwa kebudayaan adalah 

bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh 

manusia.13 

Dari pengertian-pengetian di atas bisa kita 

katakan bahwa budaya menyangkut keseluruhan aspek 

kehidupan  manusia baik yang bersifat material 

maupun non material. Budaya tercipta dari 

pengalaman-pengalaman sejarah yang dilalui oleh 

suatu kelompok masyarakat yang mendapatkan 

pengaruh dari situasi dan kondisi yang ada. 

                                                             
 

10
 . T.O Ihromi (ed.), pokok-pokok Antropologi budaya, (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, tahun 2006), hlm.18. 
 

11
 . Woro Aryandini S, Citra Bima Dalam Kebudayaan Jawa, 

(Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press) , 2000), hlm.8.  
 

12
 . Elly M Setiadi, Kama A Hakam, dan Ridwan Efendi, Ilmu 

Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.28. 
 

13
 . Ibid., hlm.28. 
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Menurut Raymond Wiliams dalam bukunya 

Culture an society  penggunaan istilah budaya 

memiliki  3 arus dalam mengartikannya yaitu:14 

a) Kebudayaan mengacu pada perkembangan 

intelektual, spiritual dan estetik pada umumnya 

 Kebudayaan sebagai idies yang merupakan 

wujud ideal dari kebudayaan, bersifat abstrak tidak 

dapat diraba atau difoto, yang ada dalam pikiran 

warga masyarakat dimana kebudayaan itu hidup. 

Para ahli antropologi dan sosiologi menyebutnya 

sebagai sistem budaya atau yang dikenal sebagai 

adat.15 

b) Kebudayaan menggambarkan keseluruhan cara 

hidup dalam suatu, periode, kelompok/ komunitas 

 Jenis kebudayaan yang kedua activities biasa 

disebut dengan sistem sosial yang terdiri dari 

interaksi atau hubungan masyarakat dalam 

aktivitasnya yang memiliki pola berdasarkan adat 

tata kelakuan. Sistem ini bersifat kongkret bisa 

diobservasi, difoto, dan didokumentasikan karena 

terjadi di sekeliling kita sehari-hari.16 

c) Kebudayaan sebagai karya-karya dan praktik 

intelektual khususnya estetik, yang kerap 

diidentikkan dengan istilah  “kesenian”. 

 Kebudayaan yang ketiga disebut juga 

artifacts yaitu hasil fisik dari aktivitas, perbuatan 

dan karya semua manusia dalam masyarakat yang 

berupa benda-benda atau hal-hal yang bisa diraba, 

dilihat dan difoto.17 

                                                             
 

14
 . Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto (ed), Teori-Teori 

Kebudayaan (Yogyakarta: KANISIUS, 2005) ,hlm.8 

  
15

 . Hiro Tugiman, Budaya Jawa & Mundurnya Presiden 
Soeharto, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm.10 

  
16

 . Ibid. 
 

17
 . Ibid., hlm.11 



43 
 

 

b. Perkembangan pemikiran HAM 

 Gagasan kemunculan HAM tidak bisa lepas dari 

budaya yang ada, budaya sangat memberikan pengaruh 

yang besar dalam HAM, kesadaran akan penghormatan 

setiap manusia lahir dari pengaruh budaya, dalam 

kebudayaan kehormatan manusia harus dijunjung tinggi. 

Ini mendasari akan lahirnya HAM dalam kancah 

internasional. Kekejaman dan kekerasan yang terjadi 

dirasa menyalahi budaya kemanusiaan.  

 Gagasan HAM di panggung internasional muncul 

setelah terjadinya perang dunia II, teori hak kodrati 

(Natural Right Theory) yang sebelumnya mendapatkan 

pertentangan kembali mendapatkan pamornya yang 

kemudian mengilhami kemunculan gagasan HAM di 

panggung Internasional.18  

 Peristiwa buruk yang terjadi selama perang dunia II 

serta peristiwa Holocaust Nazi mengantarkan dunia 

berpaling kembali kepada gagasan John Locke tentang 

hak-hak kodrati, yang kemudian gerakan untuk 

menghidupkan kembali hak kodrati menghasilkan 

dirancangnya instrumen internasional yang utama 

mengenai HAM.19 

 Teori kodrati memiliki pandangan bahwa setiap 

individu diberikan karunia alam hak yang inheren atas 

kehidupan, kebebasan, dan harta, yang merupakan milik 

mereka dan tidak dapat dicabut oleh negara. Yang mana 

apabila penguasa tidak mampu menghormati hak-hak 

tersebut atau malah melanggar hak-hak tersebut rakyat 

                                                             
  

18
 . David Weissbrodt, “Hak-Hak Asasi: Tinjauan dari 

Perspektif sejarah”, dalam Peter Davies, Hak Asasi Manusia: Sebuah 
Bunga Rampai, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm.30.  

  
19

 . Scott Davidson, Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan 
praktek pengadilan Internasional, ( jakarta: Grafiti press, 1994), hlm.40. 



44 
 

 

dapat menggantinya dengan penguasa yang mampu 

menghormati dan melindungi hak-hak itu.20 

 Pada tahun 1945 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

didirikan dengan tujuan agar tidak terulang kembali 

kejadian buruk pada masa perang dunia II dan juga 

menegaskan tentang HAM. Sejak saat itu tolok ukur 

pencapaian bersama bagi semua rakyat dan bangsa (a 

common standard of achievement for all people and all 

nations) yang digunakan adalah HAM. Ini ditandai 

dengan diterimanya suatu rezim hukum HAM oleh 

masyarakat internasional yang di kenal dengan 

International Bill of Human right yang terdiri dari 3 

dokumen inti yaitu: Deklarasi Universal HAM sedunia 

(DUHAM), Kovenan Hak Sipil dan Politik (kovenan Hak 

Sipol) dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 

(Kovenan Hak Ekosob). 21  

 Pendeklarasian atas Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia (DUHAM) dilakukan pada tanggal 10 Desember 

1948 oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB.22 

Dalam deklarasi tersebut mengandung hak-hak dasar yang 

dimiliki setiap individu yang harus dihormati dan dijaga. 

Jimly Assiddiqie menyebutkan terkait 

perkembangan HAM di Barat dibagi menjadi 3 generasi 

yaitu:23 

 

 

                                                             
  

20
 . Retno Kusniati, “Sejarah perlindungan.............,  hlm.83. 

  
21

. Ibid.,  hlm.85. 

  
22

. Eko Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam 
Negara Hukum Indonesia”, hlm.83. 

 
23

 . Widiada Gunakarya, Hukum Hak Asasi Manusia, 
(Yogyakarta: Penerbit ANDI- Anggota IKAPI, 2017), hlm.22 
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1) Generasi I 

Generasi ini dimulai dari ditandatanginya naskah 

UDHR berdasarkan piagam PBB pada tahun 1948 yang 

berisikan 30 pasal tentang ide-ide perlindungan HAM 

yang sebelumnya tercantum dalam naskah-naskah 

sejarah di berbagai negara diantaranya: Piagam Magna 

Charta (1215) di Inggris, Bill of Right (1689) di Inggris, 

Declaration of Independence (1787) di Amerika 

Serikat dan Declaration of Right of Man and of The 

citizens (1789) di perancis. 

  

2) Generasi II 

Generasi ini dimulai dari ditandatanganinya 

ICCPR dan ECOSOC, ditetapkan dan dinyatakan 

terbuka untuk ditandatangani dan diratifikasi pada 

tanggal 16 Desember 1966. Kovenan ini telah 

diratifikasi oleh Indonesia dalam UU No.12 Tahun 

2005 tentang pengesahan International Covenant on 

Civil and Political Right dan dalam UU No.11 tahun 

2005 tentang pengesahan International Covenant on 

Economic Social and Cultural Right.24 

3) Generasi III 

Konsepsi baru tentang HAM muncul pada tahun 

1986 yaitu mengenai Right of Development, hak yang 

dicakup adalah persamaan hak atau kesempatan untuk 

maju yang berlaku bagi setiap bangsa dan 

masyarakatnya antara lain hak untuk berpartisipasi 

dalam proses pembangunan dan menikmati hasil-hasil 

                                                             
  

24
 . Widiada Gunakarya, Hukum.......,hlm.23 
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pembangunan dari segi ekonomi, sosial, budaya, 

pendidikan, kesehatan dan lain-lain.25 

 Berikut Hak asasi serta kebebasan dasar dan 

fundamental manusia yang disebutkan dalam Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)26: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  

25
 . Ibid., hlm.24 

  
26

 . kelompok kerja ake ARIF , Istrumen internasional pokok hak 

asasi manusia , (jakarta: yayasan obor indonesia , yayasan lembaga 
bantuan hukum indonesia, kelompok kerja ake arif, 2006), hlm.19 
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Tabel II: Hak-hak dasar pada Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia 

Kebebasan 

fundamental hak sipil 

(pasal 3-19) 

Hak-hak dan 

politik(pasal 20-21) 

Hak-hak ekonomi , 

sosial, dan budaya 

(pasal 22-28) 

 Hak untuk hidup 

dalam kebebasan 

dan keselamatan 

diri 

 Bebas dari 

perbudakan 

 Bebas dari 

penyiksaan, 

hukuman atau 

perlakuan keji 

lainnya yang tidak 

berprikemanusiaan 

dan merendahkan 

martabat 

 Hak atas 

pengakuan yang 

sama di depan 

hukum 

 Hak mendapat 

bantuan saat hak-

hak hukumnya 

tidak dipenuhi 

 Bebas dari 

penangkapan , 

pemenjaraan , atau 

pembuangan tanpa 

alasan yang jelas 

 Hak atas protes 

peradilan yang adil 

dan terbuka oleh 

pengadilan yang 

independen dan 

 Hak berserikat , 

berkumpul, yang 

bertujuan damai, 

serta hak 

memilih untuk 

tidak terlibat 

dalam sebuah 

perkumpulan 

 Hak 

berpartisipasi 

dalam 

pemerintahan , 

termasuk hak 

terlibat dalam 

pemerintahan 

negaranya 

 Hak atas jaminan 

sosial, ekoonomi 

serta jaminan hak-

hak sosial dan 

budaya 

 Hak untuk bekerja 

dengan layak, 

mendapat 

penghasilan yang 

adil dan memiliki 

hak bergabung 

dalam serikat buruh 

 Hak atas waktu 

istirahat dan hari 

libur diantara waktu 

(jam) kerja 

 Hak standar 

kehidupan yang 

memadai 

 Hak atas pendidikan 

 Hak untuk ikut serta 

secara bebas dalam 

kehidupan 

kebudayaan 

masyarakatnya 

 Hak atas tatanan 

sosial dan 

internasional 

dimana hak-hak 

pada deklarasi ini 

diakui.  
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tidak memihak 

 Hak 

menikmatiperlakua

n sebagai orang 

yang tidak bersalah 

sampai dinyatakan 

terbukti bersalah 

oleh pengadilan 

 Hak pribadi atas 

rumah , keluarga, 

dan komunnikasi 

 Bebas tinggal 

dimanapun 

didalam negeri 

atau berpindah , 

berpergian dan 

kembali ke 

kampung halaman 

 Hak mencari suaka 

di negara lain 

untuk menghindari 

pengejaran di 

negerinya 

 Hak atas 

kewarganegaraan 

 Hak laki-laki dan 

perempuan 

menikah dan 

membentuk sebuah 

keluarga 

 Hak atas harta 

kekayaan  

 Bebas berpikir, 

berkesadaran, 

beragama, dan 

kepercayaan 

 Bebas memiliki 

dan menyatakan 

pendapat 
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c. Perkembangan HAM di Indonesia 

 Perkembangan HAM di indonesia bisa dibagi 

menjadi beberapa periode berdasarkan naik pasang 

surutnya pengakuan HAM di indonesia. Dimulai dari 

kemunculannya , perdebatan mengenai HAM, 

kemunduran HAM hingga akhinya HAM mendapatkan 

pengakuan dan memiliki tempatnya dalam Undang-

undang. 

 Pemikiran-pemikiran HAM sudah ada di Indonesia 

sebelum UDHR dideklarasikan, pemikiran-pemikiran 

yang muncul dalam HAM didasari dan dilatar belakangi 

oleh tradisi budaya Kehidupan masyarakat Indonesia 

terkait HAM.27 

 Pada periode pertama (1908-1945) konsep HAM 

yang mulai mengemuka mengenai hak atas kemerdekaan, 

dalam arti sebagai negara yang merdeka bebas 

menentukan nasib sendiri, juga HAM bidang sipil seperti 

bebas dari diskriminasi dan hak berpendapat mulai 

diperbincangkan, hal ini sebagaimana dimuat dalam 

berbagai tulisan dalam suatu majalah Goeroe Desa.28 

 Diantara lain pemikiran dalam HAM yang ada 

sebelum kemerdekaan yaitu: Sarekat Islam yang 

menekankan tentang penghidupan yang layak dan bebas 

dari penindasan dan diskriminasi rasial. Kemudian ada 

tuntutan hak menentukan nasib sendiri yang 

dititikberatkan oleh Pemikiran Perhimpunan Indonesia, 

Partai Komunis yang berpaham Marxisme yang condong 

tehadap tuntutan hak yang bersifat sosial dan isu yang 

berkenaan dengan alat produksi. Indische Partij menuntut 

hak perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan. Partai 

                                                             
  

27
 . Widiada Gunakarya, Hukum.......,hlm.25.  

  
28

 . Retno Kusniati, “Sejarah Perlindungan ........., hlm.87. 
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Nasional Indonesia yang mengedepankan hak 

mendapatkan kemerdekaan. Organisasi Pendidikan 

Nasional Indonesia menekankan hak politik dalam 

berpendapat, hak menentukan nasib sendiri hak  berserikat 

dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum serta hak 

turut serta dalam penyelenggaraan negara.29 

 Pada periode kedua (1945-1950) dalam 

perkembangannya perdebatan mengenai HAM terjadi 

ketika pembentukan Rancangan UUD oleh BPUPKI. 

Supomo berpendapat bahwa HAM muncul dari cara 

berfikir liberal dan individualistik sehingga tidak cocok 

dengan “ide integralistik dari bangsa Indonesia”. Soekarno 

mengemukakan bahwa keadilan individual bukanlah 

keadilan yang diperjuangkan bagi bangsa Indonesia 

melainkan keadilan sosial, karenanya penempatan HAM 

dan hak-hak dasar warga negara dalam UUD tidak tepat. 

Sedangkan Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin 

menyatakan bahwa hak-hak dasar warga negara perlu 

dijamin demi berdirinya suatu negara. Pada akhirnya hak-

hak dasar demokratis dimuat dalam UUD 45 pada pasal 

28. 30  Kemudian setelah lahirnya Declaration of Human 

Right 1948 HAM mendapatkan posisinya yang penting 

sebagaimana tertuang dalam KRIS 1949 yang memuat 

HAM secara terperinci yang kemudian melalui UU 

Federal no.7 tahun 1950 dirubah dalam UUDS 1950.31 

 Pada periode ketiga (1950-1959) HAM pada masa ini 

mengalami “pasang” dan menikmati “bulan madu” 

pasalnya suasana kebebasan yang menjadi semangat 

demokrasi liberal sangat ditenggang hal ini setelah 

Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan 

                                                             
  

29
 . Widiada Gunakarya, Hukum Hak.............., hlm.33 

  
30

 . Retno Kusniati, “Sejarah Perlindungan .........., hlm.88 
  

31
 . Ibid., hlm.88. 
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berlakunya UUDS 1950 pada periode 17 Agustus 1950 – 

5 Juli 1959.32   

 Pada periode ini banyak tumbuh berbagai partai 

politik dengan ideologinya, kebebasan pers didapatkan, 

pemilihan umum berlangsung dalam suasana kebebasan, 

fair dan demokratis, parlemen dan DPR bekerja sebagai 

wakil rakyat, wacana dan pemikiran tentang HAM 

memperoleh iklim yang kondusif , serta kesepakatan 

bahwa HAM harus dimasukkan dalam bab khusus yang 

mempunyai kedudukan sentral dalam batang tubuh 

UUD.33 

 Periode ke-empat (1959-1966) sejak dikeluarkannya 

Dekrit presiden 5 Juli 1959 oleh presiden Soekarno 

mengenai demokrasi terpimpin dilihat dari sistem politik 

yang berlaku yang berada dibawah kontrol/ kendali 

presiden, sehingga HAM dihadapkan pada restriksi atau 

pembatasan yang ketat oleh kekuasaan sehingga 

mengalami kemunduran berbanding terbalik dengan 

situasi pada masa Demokrasi Parlementer.34 

 Periode kelima (1966-1988) terjadinya G30S/PKI 

pada tanggal 30 September 1966 yang diikuti dengan 

chaos menjadikan Indonesia kembali mengalami masa 

kelam kehidupan berbangsa yang menjadikan HAM tidak 

mendapatkan perhatian dari pemerintah, HAM dianggap 

penghambat pembangunan, ini tercermin dari produk-

produk hulum yang dikeluarkan pada periode ini bersifat 

restriktif terhadap HAM pada umumnya.35 

                                                             
  

32
 . Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan 

Hak Asasi Manusia di Indonesia, (bandung: Alumni, 2001), hlm.32  
  

33
 . Retno Kusniati, Sejarah Perlindungan..............., hlm.88 

  
34

 . Ibid., hlm.89 
  

35
 . Ibid. 
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 Periode ini bisa dibagi menjadi empat tahap, yang 

pertama tahap represi dan pembentukan jaringan, 

pemerintah melakukan represi terhadap segala bentuk 

perlawanan sehingga banyak pelanggaran HAM terjadi. 

Pembentukan jaringan menampakkan hasil dengan 

dibebaskannya hampir seluruh tahanan politik PKI pada 

tahun 1970-1979. Namun tindakan represif orde baru tetap 

berlangsung terutama terhadap gerakan mahasiswa 

danaktifis yang kritis terhadap pemerintah. 

 Tahap kedua: tahap penyangkalan dimana pemerintah 

mendapatkat kritikdari masyarakatinternasional atas 

pelanggararan-pelanggaran HAM yang terjadi. Sanggahan 

yang dilakukan pemerintah mengatakan bahwa HAM 

merupakan urusan domestik sehingga kritikan dianggap 

sebagai campur tangan terhadap kedaulatan rakyat. Tahap 

ketiga: tahap konsesi taktis dimana ditengah terjadinya 

krisis moneter pada tahun 1997 Indonesia mulai menerima 

HAM internasional karena membutuhkan dana untuk 

membangun. Pada bagian lain kekuasaan orde baru mulai 

melemah puncaknya terjadi pada bulan Mei 1998 yang 

diwarnai dengan peristiwa berdarah 14 Mei 1998. 

Demonstrasi besar-besaran terjadi dan menurunkan 

Soeharto sebagai presiden. Tahap empat: tahap penentuan  

dengan diadopsinya norma HAM internasional melalui 

ratifikasi dan institusionalisasi, maka dimulailah periode 

1998-sekarang. 36 

d. Hubungan HAM dan Budaya 

 HAM dan budaya tidak bisa dipisahkan, manusia 

adalah produk dari lingkungan sosial, budaya, tradisi dan 

peradaban tertentu yang keseluruhannya membentuk 

karakter HAM. Kebudayaan merupakan sumber 

                                                             
  

36
 . Ibid., hlm.90 
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keabsahan hak atau kaidah moral, sehingga HAM 

mestinya dipahami dengan konteks budaya. Hak hidup 

serta martabat merupakan hak yang dimiliki semua 

kebudayaan yang harus dihormai,37 

 Proses pembentukan dan perkembangan budaya 

terjadi dalam tiap-tiap kesatuan kemasyarakatan yang 

membentuk bangsa, baik yang berskala besar ataupun 

kecil. Proses-proses tersebut sebagai penanda jati diri 

sebuah bangsa, kaitannya dengan Indonesia proses yang 

demikian terjadi sejak zaman prasejarah, pada berbagai 

suku yang ada di Indonesia dalam banyak kawasan di 

Indonesia. Budaya yang ada di Indonesia sangat beragam 

yang memiliki ciri khas tersendiri, ciri khas yang seperti 

inilah yang membentuk jati diri budaya bangsa.38   

 Deklarasi HAM Asean (Asean Human Right 

Declaration) disingkat AHRD pada tahun 2012 

menegaskan bahwa budaya memiliki andil dalam HAM 

berbeda dengan teori kodrati dan Universalisme yang 

dianut negara Barat dimana HAM itu terlepas dari budaya 

yang ada dalam suatu negara. Dinyatakan bahwa “semua 

hak asasi manusia adalah universal, tidak terpisahkan, 

saling tergantung dan saling terkait. Semua hak asasi 

manusia dan kebebasan dasar dalam Deklarasi ini harus 

diberlakukan secara adil dan setara, dalam kedudukan 

yang sama dan dengan penekanan yang sama. Pada saat 

yang sama, pemenuhan hak asasi manusia harus 

diletakkan dalam konteks kawasan dan nasional, 

                                                             
  

37
 . Widiada Gunakarya, Hukum Hak Asasi Manusia, 

(Yogyakarta: Penerbit ANDI- Anggota IKAPI, 2017) hlm.154. 

  
38

 . Edi Sedyawati,  Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, 
dan Sejarah, (jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm.328 
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mengingat latar belakang politik, ekonomi, hukum, sosial, 

budaya, sejarah, dan agama yang berbeda”.39 

 Menurut pernyataan di atas hak-hak asasi akan 

dipertimbangkan dalam konteks regional dan nasional, 

artinya penghormatan, promosi, perlindungan, dan 

pemenuhan HAM sangat bergantung pada kearifan lokal 

masing-masing negara Asean. Sehingga HAM bersifat 

kontekstual  yaitu dipahami dalam konteks budaya negara 

masing-masing. 

 Gagasan konteks budaya mengikat HAM pada 

umumnya diusung oleh negara-negara berkembang dan 

negara-negara Islam. Relativisme budaya memiliki 

pandangan bahwa suatu komunitas adalah sebuah unit 

sosial dan kepentingan komunitas menjadi prioritas 

utama.40 

 Pandangan mengenai HAM dalam konteksnya 

dengan budaya ada empat pandangan yaitu:41 

1) Universal Absolut 

HAM bersifat universal belaka tanpa melihat profil 

budaya yang melekat pada tiap-tiap bangsa. 

2) Universal Relatif 

HAM bersifat universal namun masih mengakui asas-

asas hukum internasional, disamping mengakui 

keuniversalan HAM asas-asas yang terbentuk dari 

kebudayaan internasional diakui keberadaannya. 

                                                             
 

39
 . Prinsip Umum No.7, Deklarasi Hak Asasi Manusia Asean 

ditetapkan pada 18 November 2012, ELSAM: Lembaga Studi & 
Advokasi Masyarakat, hlm.8 

  
40

 . Widiada Gunakarya, Hukum......., hlm.154. 
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 . Ibid., hlm.155. 
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3) Partikularisme Absolut 

HAM merupakan persoalan masing-masing bangsa 

sehingga dokumen internasional ditolak, sehingga yang 

berlaku adalah kebudayaan bangsa itu sendiri tanpa 

melihat kebudayaan internasional. 

4) Partikularisme Relatif 

HAM merupakan persoalan masing-masing bangsa 

namun masih mengakui asas-asas hukum internasional, 

sehingga disamping memberlakukan HAM sesuai 

kebudayaan negara kebudayaan internasional juga 

diakui dengan meratifikasi hukum internasional. 

e. Ideologi Indonesia dalam HAM 

 Pancasila merupakan  dasar negara bagi bangsa 

Indonesia, sebagaimana tertera pada pembukaan UUD 45 

bahwa dasar NKRI yang harus dilaksanakan secara 

konsisten dalam kehidupan bernegara. Maknanya 

pancasila mengandung ideologi nasional sebagai cita-cita 

dan tujuan negara.42 

 Pancasila terbentuk dari budaya bangsa Indonesia 

yang ada semenjak sebelum kemerdekaan, Pancasila 

memiliki akar yang dalam pada sejarah, peradaban, agama, 

hidup, ketatanegaraan, kegotong royongan, struktur sosial 

dari masyarakat Indonesia, yang diciptakan oleh 

kebudayaan dan aliran pemikiran atau semangat kebatinan 

bangsa Indonesia. nilai-nilai budaya bangsa Indonesia 

pada tahun 400-1500 M tumbuh bersama kerajaan-

kerajaan yang ada seperti Kutai, Sriwijaya, Majapahit, 

kemudian pada tahun 1500-1800 kerajaan Mataran dan 

                                                             
  

42
 . Yuli Asmara, “LGBT......., hlm.287  
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penjajahan Kompeni Belanda turut mempengaruhi budaya 

bangsa.43 

 Menimbang bahwa pancasila merupakan dasar atau 

ideologi negara indonesia maka dalam HAM sudah 

seharusnya  pelaksanaannya tidak bertentangan dengan 

nilai-nilai yang ada pada pancasila. Oemar Senoadji 

menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara 

hukum Pancasila dikatakan seperti itu karena negara 

hukum Indonesia memiliki ciri khas bahwa Pancasila 

harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum.44 

 Pancasila terdiri dari dua kata dari sansekerta, panca 

yang berarti: lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. 

Lima sila tersebut sebagaimana tertuang pada alinea ke-4  

pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) 

yang secara resmi ditetapkan oleh instruksi presiden 

No.12 Tahun 1968 (InpresNo.12/1968) 45 adalah sebagai  

berikut:  

1) Ketuhanan yang Maha Esa 

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab 

3) Persatuan Indonesia 

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/ perwakilan 

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

 HAM di Indonesia merujuk pada pancasila haruslah 

berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, maknanya agama 

menjadi suatu tolok ukur dalam HAM, agama memiliki 

andil dalam memaknai HAM, dan itu harus dipegang 

teguh dan di junjung tinggi oleh warga negara Indonesia. 

                                                             
  

43
 . Suwarno, Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, (Yogyakarta: 

KANISIUS, 1993), hlm.17 
  

44
 . Widiada Gunakarya, Hukum......., hlm.145. 

  
45

 . Suwarno, Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, (Yogyakarta: 
KANISIUS, 1993), hlm.11 
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 Juga prinsip kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan 

keadilan harus menjadi prinsip dalam pemaknaan HAM, 

bisa kita katakan jika mengambil prinsip dari pancasila 

dalam HAM maka ada 3 unsur yang harus diperhatikan 

yaitu: agama, individu, dan sosial. Ketiganya harus 

dijadikan satu kesatuan dan tidak boleh dipisahkan, 

dengan begitu bisa dicapai apa yang dicita-citakan 

Indonesia  dalam ideologi pancasila. 

2. Universalitas dan Kontekstualitas HAM dalam UU No.39 

tahun 1999 tentang HAM dalam Bidang  Budaya di 

Indonesia dan Ideologi Indonesia dalam HAM. 

  Dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM 

menyebutkan beberapa pasal yang mengandung  HAM dalam 

aspek budaya. Pasal-pasal tersebut adalah : pasal 1, pasal 6, 

pasal 3, pasal 13, pasal 71 dan pasal 72 dan pembatasan dan 

larangan pasal 73 dan pasal 74. Tentunya pasal-pasal tersebut 

memiliki sifat universal dan kontekstual lebih jelasnya pasal-

pasal tersebut akan saya uraikan sebagai berikut: 

a. Bentuk universalitas UU No.39 tahun 1999 tentang HAM 

bidang budaya 

1) Universalitas larangan diskriminasi budaya 

Pasal 1 ayat 3: Diskriminasi adalah setiap 

pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung 

ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan 

manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, 

golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, 

bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, 

penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, 

pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan 

kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu 
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maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, 

hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.46 

Pasal 3 ayat 3: setiap orang berhak atas 

perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan 

manusia tanpa diskriminasi.47 

Dalam pasal di atas disebutkan bahwa hak dalam 

budaya tidak boleh didiskriminasi dan itu sifatnya 

universal, sebagaimana disebutkan bahwa larangan 

diskriminasi ini berlaku bagi semua manusia dalam 

semua agama, suku, ras, etnik, kelompok, dan 

golongan. Indonesia memiliki budaya yang sangat 

banyak dengan berbagai macam sukunya berdasarkan 

undang undang ini budaya-budaya yang ada tidak 

boleh mendapatkan diskriminasi, sehingga tidak 

dibenarkan apabila suatu budaya dilanggar hak-haknya 

dan mendapatkan diskriminasi atas budaya yang lain.  

2) Universalitas perlindungan identitas budaya 

Pasal 6 ayat 1: dalam rangka penegakan hak 

asasi manusia, perbedaan, dan kebutuhan dalam 

masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan 

dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.48 

Penjelasan: hak adat secara nyata masih berlaku 

dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat 

hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam 

rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia 

dalam masyarakat yang bersangkutan dengan 
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 . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 1 ayat 3. 

 
47

 . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 3 ayat 3 
 

48
 . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 6 ayat 1 
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memperhatikan hukum dan peraturan perundang-

undangan.49 

Pasal 6 ayat 2: identitas budaya masyarakat 

hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, 

selaras dengan perkembangan zaman.50 

Penjelasan : dalam rangka penegakan hak asasi 

manusia identitas budaya nasional masyarakat hukum 

adat hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang 

teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap 

dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan 

dengan asas-asas negara hukum yang berintikan 

keadilan dan kesejahteraan rakyat.51 

Universalitas dalam perlindungan identitas 

budaya sebagaimana dalam pasal ini disebutkan bahwa 

semua adat yang ada di Indonesia yang masih berlaku 

dalam lingkup sosial masyarakat mendapatkan 

penghormatan dan perlindungan atas berlakunya adat 

tersebut baik itu dari hukum, masyarakat, maupun 

pemerintah. Sehingga tidak dibenarkan apabila 

penghormatan dan perlindungan atas adat ini diabaikan 

oleh hukum, masyarakat, maupun pemerintah tentunya 

dengan memperhatikan hukum dan undang-undang 

yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum. 

3) Universalitas hak pengembangan budaya 

Pasal 13: setiap orang berhak untuk 

mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai 
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 . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM penjelasan umum pasal 

6 ayat 1 
 

50
 . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 6 ayat 2. 
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 . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM penjelasan umum pasal 
6 ayat 2. 
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dengan martabat manusia demi kesejahteraan 

pribadinya.52 

Pasal ini menyatakan bahwa hak untuk 

pengembangan budaya bersifat universal yakni berlaku 

bagi setiap pribadi manusia tanpa ada pengecualian. 

Sehingga perkembangan zaman yang sedikit banyak 

mempengaruhi budaya yang ada memiliki hak untuk 

dijaga dan tidak dilanggar hak-haknya. Hal ini tertunya 

dalam rangka memelihara martabat dan kesejahteraan 

bagi seluruh manusia yang mana itu adalah hak asasi 

setiap individu. 

4) Universalitas kewajiban dan tanggung jawab 

pemerintah dalam hal budaya 

Pasal 71: Pemerintah wajib dan bertanggung 

jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan 

memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam 

undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, 

dan hukum internasional tentang hak asasi manusia 

yang diterima oleh negara Republik Indonesia.53 

Pasal 72: Kewajiban dan tanggung jawab 

pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 

meliputi langkah implementasi yang efektif dalam 

bidang hukum, politik, sosial, budaya, pertahanan 

keamanan negara, dan bidang lain.54 

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah di 

dalam melindungi, menegakkan, dan memajukan 

budaya sebagaimana terkandung dalam dua pasal di 

atas berlaku universal yaitu berlaku bagi setiap 
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 . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 71 
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 . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 72 
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individu maupun golongan atau suku yang ada di 

indonesia, sebagaimana disebutkan bahwah pemerintah 

berkewajiban dan memiliki tanggung jawab atas 

melindungi, menegakkan dan memajukan HAM baik 

yang disebutkan dalam undang undang maupun dalam 

hukum internasional yang diterima oleh negara 

Republik Indonesia. 

5) Universalitas pembatasan dan larangan budaya 

Pasal 73: hak dan kebebasan yang diatur dalam 

undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan 

berdasarkan undang-undang, semata untuk menjamin 

pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi 

manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, 

ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.55 

Pembatasan hak dapat dilakukan menurut pasal 

ini atas dasar pemenuhan hak atas orang lain, 

kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. 

Pembatasan ini berlaku bagi setiap individu maupun 

golongan masyarakat Indonesia. Dalam hal budaya 

pembatasan ini  berlaku apabila suatu budaya yang ada 

menghalangi atau mencegah seseorang dari 

mendapatkan hak-hak dasar yang dimilikinya, ataupun 

budaya yang ada melanggar norma-norma kesusilaan, 

bisa juga pembatasan budaya yang dibuat berdasarkan 

budaya tersebut mengganggu ketertiban umum dan 

juga bisa dibatasi apabila ada kepentingan bangsa 

dalam pembatasan tersebut.   

Pasal 74: tidak satu ketentuanpun dalam undang-

undang ini boleh diartikan bahwa pemerintah, partai, 

golongan, atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, 
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merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau 

kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang 

ini.56 

 Larangan dalam pengurangan, pengrusakan, 

atau penghapusan hak asasi yang bersifat universal 

pada pasal ini berlaku universal, sebagaimana 

disebutkan bahwa pemerintah, partai, golongan, atau 

pihak manapun tidak diperkenankan untuk melakukan 

hal tersebut bagi siapapun dengan alasan apapun.   

b. Kontekstualitas UU No.39 tahun 1999 tentang HAM 

bidang budaya 

1) Kontekstualitas  larangan diskriminasi budaya 

Dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM 

pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa sikap diskriminasi 

bisa datang dari manapun baik secara personal maupun 

secara kolektif  sehingga larangan terhadap tindakan 

diskriminasi juga harus mempertimbangkan banyak 

aspek dari banyak golongan terlebih di pasal ini 

disebutkan “dan aspek-aspek yang lainnya” ini 

menunjukkan bahwa dalam larangan diskriminasi harus 

mempertimbangkan semua aspek yang ada dalam 

masyarakat.  

Budaya tidak boleh didiskriminasi, setiap budaya 

yang ada di Indonesia harus mendapatkan pengakuan 

dan perlakuan yang sama, tidak dibeda-bedakan antara 

satu tempat dengan tempat yang lainnya. Pengakuan 

dan perlakuan budaya ini menimbang hak individu juga 

hak kolektif. Selama budaya tersebut tidak melanggar 

hak individu maupun hak kolektif maka harus 

mendapat pengakuan dan perlakuan yang adil.     
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2) Kontekstualitas perlindungan identitas budaya 

UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 6 ayat 

1 dan 2 menyebutkan tentang perlindungan HAM yang 

didalamnya juga menyebutkan tentang perlindungan 

budaya. Dalam penegakan HAM harus memperhatikan 

budaya yang ada pada tempat tersebut dan menjadikan 

budaya sebagai pertimbangan dalam pelaksanaannya. 

Bisa jadi penegakan HAM di suatu tempat berbeda 

pelaksanaannya dengan tempat yang lain karena faktor 

budaya. 

3) Kontekstualitas hak pengembangan budaya 

UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 13 

menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk 

mengembangkan budaya yang ada dengan 

mempertimbangkan martabat manusia demi 

kesejahteraan pribadinya. Sehingga pengembangan 

budaya boleh diarahkan kemanapun selama itu masih 

dalam pertimbangan martabat manusia. Juga 

pengembangan yang dilakukan bertujuan untuk 

mensejahterahkan pribadi manusia itu sendiri. 

4) kontekstualitas kewajiban dan tanggung jawab 

pemerintah dalam hal budaya 

UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 71 

dan 72 menjelaskan bahwa kewajiban dan tanggung 

jawab pemerintah dalam HAM diatur dalam undang-

undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan 

hukum internasional. Sehingga kewajiban dan 

tanggung jawab pemerintah harus sesuai dengan 

undang-undang yang ada dan hukum internasional. 

Perkembangan zaman dan semakin terbukanya ilmu 

manusia memungkinkan untuk menemukan hal baru 
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yang membuat perubahan atau perbaikan terhadap 

aturan-aturan yang ada. Maka kewajiban dan tanggung 

jawab tentunya mengikuti perbaikan dan perubahan 

yang ada. 

Dalam hal budaya pemerintah harus 

menghormati, melindungi, menegakkan, dan 

memajukan budaya yang selaras dengan HAM, dan 

tidak bertentangan dengan undang-undang HAM 

maupun undang-undang yang lain juga tidak 

bertentangan dengan hukum internasional. 

5) kontekstualitas  pembatasan dan larangan budaya 

UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 73 

dan 74 pembatasan yang ada oleh dan dari undang-

undang demi menjamin pengakuan dan penghormatan 

terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar 

orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan 

kepentingan bangsa juga larangan pelanggaran HAM 

melihat apa yang sudah diatur dalam undang-undang 

tentang HAM baik itu kewajiban maupun hak. 

Pembatasan dan larangan ini bisa diberlakukan 

ketika suatu budaya mengindikasikan ada pengurangan 

atau pengambilan hak dasar orang lain, ataupun atas 

dasar kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan 

bangsa. Budaya yang tidak mengakomodir pelaksanaan 

HAM haruslah dibatasi atau dilarang menurut undang-

undang yang berlaku. 

B. Pembahasan Penelitian 

1. Universalitas dan Kontekstualitas UU No.39 tahun 1999 

tentang HAM Bidang Budaya ditinjau dari Fikih Prioritas 

Yusuf Al-Qaraḍawi 
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a. Tinjauan 1: Larangan diskriminasi budaya pada UU No.39 

tahun 1999 tentang HAM   

1) pandangan islam terhadap diskriminasi 

Islam sangat menentang sifat diskriminasi dan 

sangat menganjurkan untuk berlaku adil tanpa 

membeda-bedakan ras, suku, maupun agama. 

Sebagaimana di sebutkan dalam ayat-ayat maupun 

hadis-hadis juga apa yang dicontohkan nabi 

Muhammad sebagai suri tauladan utama umat Islam. 

a) Ayat-ayat larangan diskriminasi 

 Diantara ayat-ayat yang terkandung larangan 

berlaku diskriminasi di dalamnya, dan bahwasanya 

hal tersebut merupakan hal yang buruk adalah 

sebagaimana Allah berfirman dalam surat „Abasa : 

 ( ٌَّٝ َٛ رَ َٚ ٝ )ٔ}َػجََظ  َّ ْْ َجبَءُٖ اأْلَْػ وَّٝ )ٕ( أَ ب ٠ُْذِس٠َه ٌَؼٍََُّٗ ٠َضَّ َِ َٚ  )ٖ) 

ْوَشٜ )  ْٕفَؼَُٗ اٌزِّ َ ْٚ ٠َزَّوَُّش فَز َ ِٓ ٗأ َِ ب  َِّ َ َْٔذ ٌَُٗ رََصذَّٜ ٘اْعزَْغَٕٝ )( أ َ ( فَؤ

وَّٝ )ٙ) ب َػ١ٍََْه أاَلَّ ٠َضَّ َِ َٚ ْٓ َجبَءَن ٠َْغؼَٝ )٧(  َِ ب  َِّ َ أ َٚ َٛ ٠َْخَشٝ ٨(  ُ٘ َٚ  )

(٩( َّٝٙ ُْٕٗ رٍََ َْٔذ َػ َ  ١٧-١: {.ػجظ(ٓٔ( فَؤ

Artinya: Allah berfirman: {Dia (Muhammad) 

berwajah masam dan berpaling * karena seorang 

buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi 

maktum) * dan tahukah engkau (Muhammad) 

barang kali dia ingin menyucikan dirinya (dari 

dosa) * atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, 

yang memberi manfaat kepadanya? * adapun orang 

yang merasa dirinya serba cukup (pembesar-

pembesar Quraisy) * maka engkau (Muhammad) 

memberi perhatian kepadanya * padahal tidak ada 

(cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri 

(beriman) * dan adapun orang yang datang 

kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan 

pengajaran) * sedang dia takut (kepada Allah) * 
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engkau (Muhammad) malah mengabaikannya * 

sekali-kali jangan (begitu)! Sungguh (ajaran-ajaran 

Allah) itu suatu peringatan}.57 

  Pada ayat diatas Allah memberikan 

peringatan kepada nabi Muhammad untuk tidak 

membeda-bedakan antara manusia yang dengan 

yang lainnya. Sebagaimana sebab turunnya ayat 

tersebut bahwasanya ketika Rasulallah sedang 

berbicara kepada pemuka-pemuka kaum Quraisy 

datanglah Abdullah bin Ummi Maktum untuk 

meminta nasehat maka Rasulallah memalingkan 

wajahnya dan lebih memprioritaskan pemuka 

Quraisy daripada Abdullah bin Ummi Maktum yang 

miskin lagi buta, maka Rasul mendapatkan teguran 

dari Allah untuk tidak melakukan hal tersebut.58 

  Dari ayat di atas bisa diambil faedah 

bahwasanya kita tidak boleh melakukan 

diskriminasi akan tetapi harus menyetarakan di 

dalam bersosial, tidak membedakan antara orang 

yang memiliki jabatan dengan orang biasa, tidak 

membedakan antara orang kaya dengan orang 

miskin, antara laki-laki dan wanita maupun antara 

anak kecil dan orang tua.59 

 Islam sangat menganjurkan untuk berlaku 

adil, bahkan dalam hubungan kekerabatan Islam 

memperingatkan jangan sampai dijadikan alasan 

untuk berlaku tidak adil. Keadilan harus 

                                                             
  

57
 . Tim penerjemah Al-Qur‟an Al-Fatih, Al-Fathan 

The Holy Qur‟an ........, hlm. 585 
  

58
 . Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir Al-Qur‟an Al-

„Adzim, (Riyadh: Dar At-Tayyibah,  1999),  juz.8, hlm.319. 
  

59
 . Ibid. 
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dilaksanakan walaupun itu diantara keluarga. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisâ‟:  

ْٛ َػٍَٝ } ٌَ َٚ  ِ َذاَء ّلِِلَّ َٙ ٌِْمْغِظ ُش َٓ ثِب ١ ِِ ا َّٛ ُٕٛا ُوُٛٔٛا لَ َِ َٓ آ ٌَِّز٠ ب ا َٙ ٠َب أ٠َُّ

ْٓ َغ١ِٕ   ْْ ٠َُى َٓ إِ اأْلَْلَشث١ِ َٚ  ِٓ ٌَِذ٠ْ ا َٛ ٌْ ِٚ ا َ ُْ أ ْٔفُِغُى ب أَ َّ ِٙ ٌَٝ ثِ ْٚ َ ُ أ ا فَبّلِلَّ ْٚ فَِم١شا َ ب أ

ب  َّ َْ ثِ َ َوب َّْ َّللاَّ ْٚ رُْؼِشُضٛا فَِئ ٚا أَ ُٛ ٍْ ْْ رَ إِ َٚ ْْ رَْؼِذٌُٛا  َ ٜ أ َٛ َٙ ٌْ َّجِؼُٛا ا فًََل رَز

ا َْ َخج١ِشا ٍُٛ َّ  135{.إٌغبء:رَْؼ

Artinya :{wahai orang-orang yang beriman! jadilah 

kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, 

walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap 

ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang 

terdakwa) kaya ataupun miskin maka Allah lebih 

tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah 

kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 

menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi 

saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap 

segala apa yang kamu kerjakan.60 

 Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah 

memerintahkan orang mukmin untuk berlaku adil, 

tidak cenderung ke satu sisi dikarenakan hubungan 

kekeluargaan dan mengabaikan sisi yang lainnya. 

Kata al-qisth dalam ayat kaitannya dengan hak-hak 

orang lain yaitu menunaikan hak-hak orang tersebut 

sebagaimana ia menginginkan hak-haknya 

dipenuhi.61 

 Juga dalam ayat yang lain Allah 

menyebutkan bahwa janganlah kebencian terhadap 

seseorang menjadikan sebuah dorongan untuk 

berlaku tidak adil. Berlaku adil sangat dianjurkan 

                                                             
60

. Tim penerjemah Al-Qur‟an Al-Fatih, Al-Fathan The 

Holy Qur‟an ........, hlm.100 
61

 .  As-Sa‟di, Taisir Al-Karȋm ........, hlm.188. 
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walaupun terhadap orang yang paling dibenci. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah:   

{ ُْ َُّٕى َِ اَل ٠َْجِش َٚ ٌِْمْغِظ  َذاَء ثِب َٙ ِ ُش َٓ ّلِِلَّ ١ ِِ ا َّٛ ُٕٛا ُوُٛٔٛا لَ َِ َٓ آ ب اٌَِّز٠ َٙ ٠َب أ٠َُّ

 َ َّْ َّللاَّ َ إِ ارَّمُٛا َّللاَّ َٚ  ٜ َٛ ٌٍِزَّْم َٛ أَْلَشُة  ُ٘ ٍَ َػٍَٝ أاَلَّ رَْؼِذٌُٛا اْػِذٌُٛا  ْٛ ُْ لَ َشَٕآ

 َْ ٍُٛ َّ ب رَْؼ َّ  8:ذح{.اٌّبئَخج١ٌِش ثِ

Artinya: {wahai orang-orang yang beriman! 

Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena 

Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan 

janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 

adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. 

Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah 

Maha teliti apa yang kamu kerjakan}.62 

 Berlaku adil tanpa memandang bulu, baik itu 

musuh atau kawan bahkan keluarga sebagaimana di 

dalam hadis telah diperintahkan oleh Allah untuk 

dilakukan. Dan sudah seharusnya bagi orang yang 

beriman kepada Allah untuk melakukan apa yang 

telah diperintahkan oleh Allah هلالج لج.  

b) Hadist-hadist larangan diskriminasi 

 Disamping ayat-ayat di atas larangan tentang 

diskriminasi ini juga disebutkan di dalam hadis, 

disebutkan pula di dalamnya tentang dampak buruk 

yang akan terjadi apabila sifat diskriminasi ini tidak 

dicegah. Diantaranya sebagai berikut: 

ػٓ ػبئشخ سضٟ هللا ػٕٙب، أْ لش٠شب أُّ٘ٙ شؤْ اٌّشأح 

؟ اٌّخض١ِٚخ اٌزٟ عشلذ، فمبٌٛا: ِٚٓ ٠ىٍُ ف١ٙب سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص

فمبٌٛا: ِٚٓ ٠جزشا ػ١ٍٗ إال أعبِخ ثٓ ص٠ذ، دت سعٛي هللا صٍٝ 

                                                             
  

62
. Tim penerjemah Al-Qur‟an Al-Fatih, Al-Fathan The 

Holy Qur‟an ......., hlm.108 
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هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ فىٍّٗ أعبِخ، فمبي سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " أرشفغ فٟ دذ 

ِٓ دذٚد هللا، ثُ لبَ فبخزطت، ثُ لبي: إّٔب أٍ٘ه اٌز٠ٓ لجٍىُ، أُٔٙ 

اٌضؼ١ف وبٔٛا إرا عشق ف١ُٙ اٌشش٠ف رشوٖٛ، ٚإرا عشق ف١ُٙ 

 ألبِٛا ػ١ٍٗ اٌذذ، ٚا٠ُ هللا ٌٛ أْ فبطّخ ثٕذ دمحم عشلذ ٌمطؼذ ٠ذ٘ب

 63.ِزفك ػ١ٍٗ"

Artinya: diriwayatkan dari Aisyah r.a bahwasanya 

orang suku Quraish mencemaskan wanita dari 

kalangan mahzumiyah yang telah melakukan 

pencurian, maka mereka berkata: “siapa yang 

berbicara kepada Rasulullah ? maka mereka pun 

berkata: tidak ada yang lebih pantas kecuali 

Usamah bin Zaid yang dikasihi Rasulullah, maka 

Usamah pun berbicara kepada Rasulullah, maka 

Rasulullah berkata :” apakah engkau memberi 

syafaat terhadap pelanggar ketetapan Allah !, 

kemudian Rasulallah berdiri dan memberikan 

ceramah dan berkata: “sesungguhnya penyebab 

kehancuran kaum sebelum kalian adalah apabila 

seseorang yang memiliki kedudukan mencuri 

mereka membiarkannya, namun apabila yang 

mencuri adalah kalangan bawah maka mereka 

menghukumnya, sungguh!, apabila Fatimah anak 

Muhammad mencuri maka aku akan memotong 

tangannya”. 

 Larangan diskriminasi nampak sangat jelas 

pada hadis di atas. Seorang pemimpin tidak boleh 

melakukan diskriminasi terhadap rakyatnya dengan 

memberikan keistimewaan terhadap yang kaya dan 

mengesampingkan yang miskin. Rasulallah 

memberi contoh sebagai seorang pemimpin untuk 

tidak melakukan diskriminasi walaupun atas 

                                                             
63

 . Bukhari., Al-Jâmi‟  Al-Musnad.............., juz.4, hlm.175. 
dan Muslim., Al-Musnad As-Shahȋh........, juz.3, hlm.1315.  
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keluarganya sendiri, ia mengatakan andaikata 

anaknya melakukan pelanggaran maka ia akan 

memberikan hukuman kepadanya sebagai seorang 

pemimpin sama seperti hukuman yang diberikan 

kepada yang lainnya tanpa memberikan 

keistimewaan terhadap anaknya.  

 Dampak dari diskriminasi yang disebutkan 

dalam hadis sangat besar. Seorang pemimpin 

apabila melakukan diskriminasi terhadap rakyatnya 

maka itu termasuk salah satu penyebab kehancuran 

yang ada. Sebagaimana disebutkan dalam hadis 

bahwa kehancuran umat sebelumnya di antaranya 

disebabkan diskriminasi yang dilakukan oleh para 

penguasa terhadap rakyatnya. 

2) Diskriminasi budaya dalam tinjauan fikih prioritas 

Yusuf Al-Qaraḍawi 

Melihat sifat universalitas dan kontekstualitas 

pasal tentang larangan berlaku diskriminasi apabila kita 

tinjau dari fikih prioritas/ standar priritas bisa kita 

katakan sebagai berikut: 

a) keadilan harus diprioritaskan untuk dilaksanakan 

 keadilan yang merupakan idealitas hukum 

yang berlaku di indonesia sebagaimana yang 

tercantum dalam pancasila sila kedua yang 

berbunyi: “kemanusiaan yang adil dan beradab” 

juga sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia” maka sudah tentu hal ini harus 

dipegang teguh dan dijunjung tinggi oleh bangsa 

Indonesia. 

 Hal ini juga sangat dianjurkan dalam Islam 

sebagaimana yang disebutkan di atas. Bahkan tidak 
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ada satupun agama di dunia yang tidak 

menganjurkan untuk berlaku  adil. Sehingga sifat 

universal dalam undang-undang ini tentang keadilan 

bagi seluruh rakyat Indonesia selaras dengan 

ideologi Indonesia sebagai negara hukum dan 

selaras juga dengan agama yang menjadi norma di 

Indonesia. 

 Menimbang hal ini maka sudah tentu 

keadilan dalam perbuatan, pemutusan sengketa dan 

sebagainya termasuk dalam hal budaya  harus 

dijadikan prioritas utama di dalamnya, sehingga 

tercapai apa yang menjadi cita-cita luhur bangsa 

Indonesia juga tercapai apa yang menjadi Maqâṣid 

As-Syarȋ„ah di dalam menjaga 5 hal pokok yaitu: 

menjaga agama, jiwa, harta, akal, keturunan/ 

kehormatan. 

 Fikih prioritas dalam menentukan standar 

prioritas keadilan dengan menimbang mana yang 

memberi manfaat lebih nyata, mana yang memberi 

manfaat lebih besar, mana yang memberi manfaat 

lebih global, mana yang memberi manfaat yang 

continue, dan mana yang lebih memberi manfaat 

untuk kedepannya. Yang mana timbangan tersebut 

dilihat dari Maqâṣid As-Syarȋ„ah yang lima yang 

bersifat multidimensional. 

 Kontekstualitas undang-undang ini 

sebagaimana terlihat, melihat seluruh aspek yang 

ada dalam komponen masyarakat. Bila kita tinjau 

dari fikih prioritas/ standar prioritas yang 

menjadikan Maqâṣid As-Syarȋ„ah sebagai tolok 

ukur, maka ini selaras dengannnya. Maqâṣid As-

Syarȋ„ah sebagaimana kita sebutkan melihat 

tingkatan keniscayaan, jangkauan hukum, 
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jangkauan orang dan tingkatan keumuman Maqâṣid 

seluruhnya dilihat sebagai dimensi-dimensi valid 

yang merepresentasikan sudut pandang dan 

klasifikasi yang valid.64 

Contoh:  

(1)  Pengakuan dan penyamaan terhadap 

keberagaman budaya  

Indonesia memiliki banyak budaya 

dikarenakan banyaknya suku yang ada juga 

keanekaragaman agama, keaneragaman budaya 

yang ada memperkaya kebudayaan Indonesia. 

Bisa dikatakan adil dalam keberagaman budaya 

yang ada apabila mengakui semua kearifan lokal 

yang ada di Indonesia tanpa mendiskriminasi 

dari salah satu budaya yang ada. 

Mengakomodir setiap budaya baik yang 

ada seperti budaya mudik pada saat natal yang 

dilakukan umat kristiani atau mudik lebaran yang 

dilakukan umat Islam  haruslah mendapatkan 

persamaan hak, pemerintah harus menjamin 

keamanan yang ada demi menjaga hak-hak 

warganya. 

Masyarakat Indonesia yang notabene 

kebanyakan beragama Islam memiliki suatu 

budaya yang dilakukan sekali setiap tahunnya. 

Mudik merupakan saat yang paling ditunggu dan 

seakan-akan menjadi sebuah keharusan bagi 

sebagian umat muslim perantau untuk kembali 

ke kampung halaman bertemu sanak saudara, 

maka sudah seharusnya hak masyarakat untuk 
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. Jaser Audah, Maqâṣid As-Syarȋ‟ah................., hlm.40. 



73 
 

 

mudik harus dijamin oleh pemerintah dengan 

menyediakan sarana dan prasarana yang baik.65 

Walaupun umat Kristiani bukanlah 

mayoritas penduduk di indonesia namun juga 

berhak mendapatkan hak-hak mereka, budaya 

mudik yang dilakukan umat kristiani ketika natal 

harus mendapatkan keamanan yang sama seperti 

keamanan yang diberikan untuk umat Islam 

dalam mudik lebaran. 

Sebagaimana sudah disebutkan dalam fikih 

prioritas keadilan merupakan prioritas utama 

untuk dilaksanakan tanpa membeda-bedakan 

antara satu dengan yang lainnya, keadilan yang 

seperti ini merupakan tujuan dari Maqâṣid As-

Syarȋ„ah dalam segala penjagaannya. Makna 

yang tersirat dalam undang-undang juga dalam 

ideologi bangsa Indonesia tentang keadilan 

haruslah dilaksanakan dan mendapatkan prioritas 

utama dan hal ini sesuai dengan fikih prioritas 

dalam Maqâṣid As-Syarȋ„ah. 

b) diskriminasi harus diprioritaskan untuk dicegah 

 Sifat diskriminasi merupakan sifat yang 

buruk, sehingga harus dicegah, dan sifat ini juga 

memilik dampak yang buruk juga sebagaimana 

disebutkan di atas bahwa diskriminasi merupakan 

salah satu sebab kehancuran suatu golongan atau 

masyarakat yang ada. Maka dalam prioritas sikap 

diskriminasi harus diprioritaskan untuk dicegah. 

Diskriminasi harus dihilangkan bagi seluruh bangsa 

Indonesia. 
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 . Agus Pambagio, Protes Publik Transportasi 

Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
2013), hlm.111 
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 Fikih prioritas dalam menentukan standar 

prioritas diskriminasi menimbang penghapusan 

diskriminasi secara total, apabila tidak 

memungkinkan maka menimbang yang memiliki 

dampak yang paling ringan, menimbang yang 

memiliki dampak yang kecil dalam ruang lingkup 

kecil. Yang kesemuanya dilihat dalam pandangan 

Maqâṣid As-Syarȋ„ah yang multi dimensional. 

Contoh: 

(1)  Budaya patriarki atau sistem kasta 

Budaya patriarki atau sistem kasta yang 

cenderung diskriminatif dalam mendapatkan 

akses pendidikan, kesehatan dan lainnya. Budaya 

patriarki merupakan budaya peninggalan zaman 

penjajah, budaya ini apabila dihubungkan dengan 

HAM maka termasuk budaya yang harus 

ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan HAM. 

Pada masa menjelang kemerdekaan 

masyarakat Indonesia dibagi oleh pemerintah 

belanda dalam 3 kelas yaitu: Europeanen: orang-

orang eropa yang dipersamakan dengan Belanda, 

Vreem de Oasterlingen: orang-orang timur asing, 

dan Inheemsen:golongan bumi putra yang biasa 

disebut oleh Belanda Indische yang menjadi 

golongan paling bawah dan selalu mendapat 

tekanan dan diskriminasi.66  

Dalam fikih prioritas sebagaimana 

disebutkan bahwa semua sifat yang buruk harus 
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 . M. Abdul Karim, Islam dan Kemerdekaan 

Indonesia (membongkar maejinalisasi peranan Islam dalam 
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dihilangkan secara keseluruhan, artinya sikap 

diskriminasi walaupun dulunya termasuk budaya 

akan tetapi bila dilihat dari undang-undang, 

ideologi Indonesia juga dari Maqâṣid As-

Syarȋ„ah maka sikap ini tidak sesuai dengan 

nilai-nilai yang ada dalam HAM maupun yang 

ada  dalam Islam. 

Namun apabila tidak bisa dihilangkan 

secara keseluruhan maka dihilangkan 

semaksimal mungkin. Hal ini demi tercapainya 

Maqâṣid As-Syarȋ„ah dalam perlindungan setiap 

jiwa dan kehormatan, kesetaraan dan kesamaan 

dalam hak. 

Manfaat yang lebih luas  dalam fikih 

prioritas lebih didahulukan atas manfaat yang 

lebih kecil, adakalanya sebuah budaya harus 

dilarang apabila menimbulkan kerusakan, hal ini 

demi menghormati dan terlaksananya HAM itu 

sendiri. 

b. Tinjauan 2: perlindungan budaya pada UU No.39 tahun 

1999 tentang HAM   

1) Pandangan islam tentang perlindungan budaya 

Islam datang sebagai rahmat tentunya tidak 

membawa kehancuran akan tetapi membawa 

kedamaian dan ketentraman, ini bisa kita lihat dari 

ajaran-ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh 

Islam sebagaimana Allah berfirman: 

 107:}ِٚب أسعٍٕبن إال سدّخ ٌٍؼب١ٌّٓ{.األٔج١بء
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Artinya: “Dan kami tidak mengutus engkau 

(Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

seluruh alam”67 

  Kedatangan Islam sebagai agama yang 

menjadi rahmat bagi seluruh alam bisa diartikan bahwa 

tujuannya untuk melestarikan bukan menghancurkan, 

sesuai dengan ayat di atas bahwa Islam diturunkan 

sebagai rahmat bagi seluruh alam bukan khusus bagi 

sebagian golongan saja. Peradaban yang ada sebelum 

Islam tentunya memiliki budaya yang bermacam-

macam. Islam mengakui budaya-budaya itu, disebutkan 

dalam hadis bahwa Islam datang untuk 

menyempurnakan kebaikan yang ada, dalam rangka 

perlindungan budaya Islam menyeleksi budaya yang 

baik untuk dipertahankan dan memilah budaya yang 

tidak cocok bagi kesejahteraan atau Maqâṣid As-

Syarȋ„ah yang lima untuk dihilangkan. Disebutkan 

dalam hadis: 

 68.ػٓ أثٟ ٘ش٠شح، ػٓ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص لبي : "إّٔب ثؼثذ ألرُّ ِىبسَ األخًلق"

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a , dari 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: “sesungguhnya aku diutus untuk 

menyempurnakan akhlak mulia”. 

Sebagaimana dicontohkan dalam budaya arab 

jahiliyah pernikahan ada 4 macam. Tiga dihapus oleh 

Islam karena tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang 

di inginkan setiap individu dan mengakui budaya 

pernikahan yang satu yang sifatnya sudah diketahui 

bersama. Hal ini tentunya dalam rangka melindungi 
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 . Al-Fathan, Qur‟an terjemah......, hlm.331 
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Al-Bazzâr Al- Mansyȗr bi ismi Albahru Az-Zakhâr, (Madinah : 
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budaya yang juga melindungi manusia sebagai pelaku 

budaya. Sebagaimana disebutkan dalam Shahih 

Bukrari:  

ػٓ اثٓ شٙبة، لبي: أخجشٟٔ ػشٚح ثٓ اٌضث١ش، أْ ػبئشخ،  

إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص أخجشرٗ: أْ إٌىبح فٟ اٌجب١ٍ٘خ وبْ ػٍٝ أسثؼخ أٔذبء:  خصٚج

فٕىبح ِٕٙب ٔىبح إٌبط ا١ٌَٛ: ٠خطت اٌشجً إٌٝ اٌشجً ١ٌٚزٗ أٚ اثٕزٗ، 

 69 ...ب٠ٕىذٙف١صذلٙب ثُ 

Artinya: diriwayatkan dari Ibn Syihab, ia berkata: 

“Urwah bin Zubair mengabariku bahwa Aisyah istri 

Nabi memberitahukan kepadanya bahwa: pernikahan 

pada zaman arab jahiliyah ada 4 macam, diantaranya 

yang dilakukan orang-orang sekarang, seorang pria 

melamar wanita lewat walinya kemudian memberikan 

mahar dan menikahinya... 

 Dikatakan bahwa jenis pernikahan pada 

zaman sebelum Islam ada 4 macam, yang pertama: 

Seorang laki-laki melamar seorang perempuan kepada 

walinya kemudian memberikan mahar dan 

menikahinya. Ini yang masih dipraktekkan hingga 

sekarang. Melanjutkan jenis pernikahan yang 

selanjutnya Aisyah r.a berkata:   

ٚٔىبح آخش: وبْ اٌشجً ٠مٛي الِشأرٗ إرا طٙشد ِٓ طّثٙب:  

أسعٍٟ إٌٝ فًلْ فبعزجضؼٟ ِٕٗ، ٠ٚؼزضٌٙب صٚجٙب ٚال ٠ّغٙب أثذا، دزٝ 

اٌشجً اٌزٞ رغزجضغ ِٕٗ، فئرا رج١ٓ دٍّٙب أصبثٙب ٠زج١ٓ دٍّٙب ِٓ رٌه 

صٚجٙب إرا أدت، ٚإّٔب ٠فؼً رٌه سغجخ فٟ ٔجبثخ اٌٌٛذ، فىبْ ٘زا إٌىبح 

ٔىبح االعزجضبع. ٚٔىبح آخش: ٠جزّغ اٌش٘ظ ِب دْٚ اٌؼششح، ف١ذخٍْٛ 

ػٍٝ اٌّشأح، وٍُٙ ٠ص١جٙب، فئرا دٍّذ ٚٚضؼذ، ِٚش ػ١ٍٙب ١ٌبي ثؼذ أْ 

إ١ٌُٙ، فٍُ ٠غزطغ سجً ُِٕٙ أْ ٠ّزٕغ، دزٝ رضغ دٍّٙب، أسعٍذ 

٠جزّؼٛا ػٕذ٘ب، رمٛي ٌُٙ: لذ ػشفزُ اٌزٞ وبْ ِٓ أِشوُ ٚلذ ٌٚذد، 

فٙٛ اثٕه ٠ب فًلْ، رغّٟ ِٓ أدجذ ثبعّٗ ف١ٍذك ثٗ ٌٚذ٘ب، ال ٠غزط١غ 
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أْ ٠ّزٕغ ثٗ اٌشجً، ٚٔىبح اٌشاثغ: ٠جزّغ إٌبط اٌىث١ش، ف١ذخٍْٛ ػٍٝ 

، ٚ٘ٓ اٌجغب٠ب، وٓ ٠ٕصجٓ ػٍٝ أثٛاثٙٓ اٌّشأح، ال رّزٕغ ِّٓ جبء٘ب

سا٠بد رىْٛ ػٍّب، فّٓ أساد٘ٓ دخً ػ١ٍٙٓ، فئرا دٍّذ إدذا٘ٓ 

ٚٚضؼذ دٍّٙب جّؼٛا ٌٙب، ٚدػٛا ٌُٙ اٌمبفخ، ثُ أٌذمٛا ٌٚذ٘ب ثبٌزٞ 

فٍّب ثؼث دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، ٠شْٚ، فبٌزبط ثٗ، ٚدػٟ اثٕٗ، ال ٠ّزٕغ ِٓ رٌه

 70.خ وٍٗ إال ٔىبح إٌبط ا١ٌَٛثبٌذك، ٘ذَ ٔىبح اٌجب١ٍ٘

Artinya: dan jenis pernikahan yang lain seseorang 

seorang suami menyuruh istrinya ketia sudah suci dari 

menstruasi untuk pergi ke seseorang dan melakukan 

senggama dengannya, kemudian ia tidak 

menyentuhnya sama sekali sampai terlihat tanda 

kehamilan padanya dari laki-laki tersebut, setelah 

terlihat tanda kehamilan ia akan menggaulinya, hal ini 

dilakukan demi mendapatkan anak yang unggul, 

pernikahan yang seperti ini dinamakan “istibdha”. 

Dan pernikahan yang lain sekelompok orang kurang 

dari sepuluh berkumpul dengan seorang wanita 

kemudian masing-masing menggauli seorang wanita 

tersebut, apabila wanita tersebut hamil dan melahirkan 

maka setelah beberapa waktu ia mendatangkan 

sekelompok orang yang menggaulinya, tak seorangpun 

dapat mengelak, kemudian wanita itu mengatakan 

bahwa kalian telah mengetahui yang terjadi dan telah 

lahir seorang anak ia adalah anakmu wahai fulan 

(seraya menunjuk satu orang)maka laki-laki tersebut 

tidak bisa mengelak. Dan pernikahan yang ke empat 

berkumpul banyak orang kemudian mereka 

mendatangi seorang wanita dan wanita tersebut tidak 

mencegah siapapun yang membuka pintunya, mereka 

adalah al-baghaya mereka menaruh tanda-tanda pada 

pintunya siapa yang menginginkan bisa memasukinya 

kemudian setelah hamil dan melahirkan mereka 
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berkumpul dan mendatangkan al-qafah (ahli dalam 

menentukan keturunan) kemudian memilih satu dari 

mereka dan menyatakan bahwa itu adalah anaknya 

maka ia tidak bisa menghindar. Ketika Rasulullah 

diutus maka dihancurkanlah pernikahan yang ada 

pada zaman jahiliyah kecuali satu yang berlaku 

sampai sekarang. 

  Aisyah menjelaskan 3 budaya pernikahan lain 

yang ada sebelum Islam, kemudian mengatakan setelah 

datangnya nabi Muhammad yang masih dijaga Islam 

adalah yang pertama, dikarenakan yang 3 tidak sesuai 

dengan dengan harkat dan martabat manusia, sehingga 

tidak sesuai dengan Maqâṣid As-Syarȋ„ah, maka Islam 

pun tidak melestarikannya. 

2) Perlindungan budaya dalam tinjauan fikih prioritas 

Yusuf Al-Qaraḍawi 

a) Budaya baik diprioritaskan untuk dilindungi 

 Sebagaimana disebutkan dalam undang-

undang tentang perlindungan budaya bahwa semua 

adat yang ada di Indonesia yang masih berlaku 

dalam lingkup sosial masyarakat mendapatkan 

penghormatan dan perlindungan atas berlakunya 

adat tersebut baik itu dari hukum, masyarakat, 

maupun pemerintah, dengan memperhatikan hukum 

dan undang-undang yang berlaku di Indonesia 

sebagai negara hukum. 

 Melihat pandangan Islam yang sudah 

dipaparkan di atas bila kita kaitkan dengan undang-

undang perlindungan budaya yang memiliki maksud 

tercapainya pelaksanaan HAM, maka universalitas 

dan kontekstualitas undang-undang ini sesuai 

dengan nilai yang dibawa Islam dalam perlindungan 
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budaya. Semua budaya yang memiliki unsur 

kebaikan dan dampak yang baik harus dilindungi 

berdasarkan undang-undang yang berideologikan 

pancasila juga berdasarkan agama. 

 Fikih prioritas dalam menentukan standar 

prioritas budaya yang baik untuk dilindungi dengan 

menimbang apakah budaya tersebut memberi 

manfaat  nyata, manfaat yang besar, manfaat yang 

bersifat global, manfaat yang continue, dan manfaat 

yang baik untuk kedepannya. Yang mana timbangan 

tersebut dilihat dari Maqâṣid As-Syarȋ„ah yang lima 

yang bersifat multidimensional, dikarenakan 

perlindungan ini semata demi tegaknya HAM maka 

bersesuaian dengan Maqâṣid As-Syarȋ„ah. 

Contoh:  

(1)  budaya  pakaian sopan (pakaian tertutup) 

Dalam budaya Indonesia merupakan 

sebuah kesopanan dalam berpakaian adalah 

pakaian yang tertutup, bukan pakaian yang 

minim atau terbuka. Ini adalah budaya yang ada 

di Indonesia sekarang, sehingga budaya ini harus 

mendapatkan perlindungan karena ini adalah 

sebuah kebaikan. Perlindungan terhadap budaya 

ini akan menghasilkan kenyamanan bagi warga 

negara Indonesia, kebalikannya akan 

menimbulkan kekisruhan terjadi di Indonesia. 

Sebagaimana sudah diberlakukan di Aceh dalam 

hukum aturan pakaian muslim atau tertutup di 

Aceh yang merupakan perlindungan terhadap 

adat yang ada di Aceh. 
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Aceh dan Islam memiliki hubungan yang 

sangat erat, Aceh menjadi pusat penyebaran 

Agama Islam di Indonesia dan Benua Asia, hal 

ini ditandai dengan adanya kerajaan Samudra 

Pasai yang merupakan kerajaan Islam tebesar di 

Asia Tenggara. Hukum Islam merupakan hukum 

yang diterapkan ketika itu dan masih dijunjung 

tinggi oleh masyarakat Aceh sampai sekarang.71 

Pada tahun 2001 dengan diterbitkannya 

otonomi khusus bagi provinsi Nangroe Aceh 

Darussalam melalui Undang-Undang  No.18 

Tahun 2001 Aceh mendapatkan kekhususan dari 

pemerintah dalam menjalankan 

kepemerintahannya diantaranya dibentuknya 

“Peradilan Syariat Islam”. Diantara perda yang 

diterapkan di Aceh adalah perda syariah di Aceh 

yang berkaitan dengan bidang pariwisata yaitu 

diberlakukannya beberapa ketentuan yang 

merujuk pada hukum Islam.72 

Diantara aturan itu adalah larangan 

penjualan minuman beralkohol, tidak 

diperkenankannya diskotik, dan penggunaan 

atribut Islam bagi warga muslim Aceh adapun 

non muslim maka tidak dipaksa menggunakan 

atribut Islam.73 

Sudah seharusnya bagi para wisatawan 

yang mengunjungi Aceh menghormati adat yang 

berlaku disana dengan memakai pakaian yang 

sopan dan tertutup ketika berkunjung kesana. 

Dan bagi non muslim yang hendak mengunjungi 

Masjid Raya Banda Aceh diwajibkan 
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menggunakan pakaian tertutup sebagaimana 

aturan penggunaan pakaian sopan juga 

diterapkan di tempat-tempat ibadah yang juga 

difungsikan sebagai tempat pariwisata di tempat  

yang lain. 74 

Bagi pemerintah sudah seharusnya 

melindungi adat dalam berpakaian yang berlaku 

di Aceh, hal ini demi melindungi hak-hak warga 

negaranya terkhusus di Aceh yang kental dengan 

budaya Islam. 

Apabila berangkat dari ideologi bangsa 

Indonesia yang menghormati nilai-nilai agama 

tentunya hal ini tidak menjadi perdebatan untuk 

dilindungi. walaupun dikatakan dulu budaya 

Indonesia dalam berpakaian terbuka 

sebagaimana yang terukir dalam relief-relief 

yang ada di candi-candi maupun benda 

peninggalan sejarah. Namun seiring berubahnya 

zaman berubah pula budaya yang ada, budaya 

Indonesia dalam berpakaian pun berubah lebih 

tertutup, dan ini termasuk hal baik mengingat 

ideologi Indonesia dan keragaman agama yang 

ada di Indonesia. 

Dalam fikih prioritas tentunya hal baik 

harus diprioritaskan untuk dilindungi. pakaian 

tertutup yang menjadi norma kesopanan di 

Indonesia harus dijaga, jangan sampai norma 

kesopanan ini hilang seiring berkembangnya 

zaman yang mempermudah budaya-budaya asing 

masuk ke Indonesia. Budaya asing yang masuk 

ke Indonesia harus diawasi, pengaruh yang buruk 
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harus dicegah dan tidak dibiarkan merusak 

budaya yang sudah ada di Indonesia. 

b) Budaya yang tidak baik diprioritaskan untuk 

dihilangkan 

 Islam datang untuk menyempunakan yang 

baik menjadi lebih baik, yang buruk menjadi baik. 

Budaya yang mengandung unsur keburukan atau 

unsur pelanggaran HAM dalam undang-undang 

maupun dalam Islam dilarang untuk dilestarikan. 

Hal ini tentunya demi perlindungan hak-hak yang 

dimiliki oleh setiap individu bangsa Indonesia. 

 Dalam undang-undang tidak disebutkan 

budaya yang seperti apa yang harus dilindungi 

tetapi disebutkan bahwa selama budaya tidak 

menyelisihi undang-undang maka budaya tersebut 

sah untuk dilindungi. Sehingga budaya dalam ruang 

lingkup tertentu selama tidak menyelisihi undang-

undang maka harus dilindungi menurut undang-

undang.   

 Fikih prioritas dalam menentukan standar 

prioritas budaya yang buruk menimbang bahwa 

keburukan harus dihapuskan secara total, apabila 

tidak memungkinkan maka menimbang yang 

memiliki dampak yang paling ringan, menimbang 

yang memiliki dampak yang kecil dalam ruang 

lingkup kecil demi menghindari dampak kerusakan 

yang lebih besar. Yang kesemuanya dilihat dalam 

pandangan Maqâṣid As-Syarȋ„ah yang multi 

dimensional. 
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Contoh: 

(1)  Budaya yang tidak baik 

Budaya tawuran, bullying, budaya tidak 

tertib lalulintas, budaya membuang sampah 

sembarangan merupakan budaya yang tidak baik 

yang masih banyak dari masyarakat Indonesia 

melakukannya, sebagian anak-anak sekolahan 

masih suka tawuran begitu pula sebagian 

suporter pemain bola kadang tawuran antar 

kampung pun terjadi Indonesia, ataupun budaya 

bulying yang terjadi pada murid baru dari para 

senior di sekolahannya masih terjadi di sebagian 

sekolah.  

Sebagian masyarakat Indonesia masih suka 

membuang sampah ke kali, masih banyak 

masyarakat Indonesia yang kurang mematuhi 

rambu-rambu lalulintas, hal tersebut merupakan 

suatu budaya yang tidak baik yang seharusnya 

dihilangkan. 

Sesuai dengan Undang-Undang bahwa hal-

hal seperti ini tidak boleh dilindungi akan tetapi 

harus dihilangkan karena budaya yang seperti itu 

merampas hak-hak orang lain secara langsung 

maupun tidak langsung. 

Dalam fikih prioritas tawuran, bulying, 

buang sampah sembarangan, tidak tertib 

lalulintas merupakan sesuatu yang harus 

dihilangkan karena tidak ada kebaikan sama 

sekali di dalamnya. Semua yang bersifat buruk 

harus dihilangkan, walaupun ada kebaikan yang 
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kecil di dalamnya terlebih yang tidak ada 

kebaikan sama sekali di dalamnya. 

Hal tersebut kaitannya dengan Maqâṣid 

As-Syarȋ„ah adalah demi menjaga setiap hak 

yang dimiliki oleh tiap-tiap individu dengan 

melaksanakan kebaikan, dan mencegah setiap 

keburukan yang bisa menghilangkan atau 

mengurangi hak seseorang. 

c) Antara budaya asing dan budaya indonesia  

 Perkembangan zaman dan kemudahan 

transportasi memberikan pengaruh yang besar 

terhadap budaya, banyak budaya-budaya asing yang 

masuk ke Indonesia dengan mudahnya. Orang-

orang dari negara lain datang ke Indonesia dengan 

budayanya masing-masing yang secara langsung 

maupun tidak mempengaruhi budaya yang ada di 

Indonesia. 

 Dalam kaitannya dengan Indonesia, budaya 

mana yang lebih dilindungi apakah budaya asing 

ataukah budaya asli Indonesia. Bila kita lihat dari 

segi undang-undang maka selama budaya asing 

yang masuk ke indonesia ataupun budaya Indonesia 

itu tidak bertentangan dengan undang-undang maka 

sah untuk dilindungi. 

 Namun apabila kita melihat fikih prioritas 

tentunya mempertimbangkan dampak yang ada, 

apabila keduanya tidak bisa disandingkan maka 

diprioritaskan untuk melindungi yang memiliki 

dampak yang paling baik. Seluruh aspek harus 

diperhatikan dalam penentuan mana yang harus 
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dilindungi, baik itu budayanya, pelaku budayanya 

maupun tempat budaya tersebut.  

 Sebagai umat Islam tentunya yang lebih 

diprioritaskan adalah budaya Islam dan hal ini 

sesuai dengan apa yang ada dalam Pancasila sebagai 

ideologi Indonesia sila pertama yaitu: “ketuhanan 

yang maha Esa” sehingga dalam penentuan prioritas 

sebagai umat Islam sudah seharusnya Islam 

mendapatkan prioritas utama, begitu pula dalam 

agama lainnya. 

 Kaitannya dengan budaya asing budaya lokal 

harus mendapatkan prioritas pertama, karena 

kaitannya dengan nilai moral yang ada di kawasan 

tersebut, yang mana nilai moral tersebut terbentuk 

dari budaya yang ada. Prioritas terhadap budaya 

lokal akan memberikan manfaat yang lebih nyata, 

masyarakat akan lebih mudah menerima budaya 

lokal daripada budaya asing, sehingga apabila 

budaya asing diprioritaskan akan menimbulkan 

gejolak di masyarakat. 

 Dalam Islam  budaya lokal menjadi sebuah 

pertimbangan dalam banyak hal, diantaranya 

kewajiban nafkah yang diberikan kepada seorang 

suami atas istrinya diukur dengan budaya lokal, 

budaya yang berbeda yang dipengaruhi zaman, 

masa, keadaan, dan pelaku budaya membedakan 

besarnya kewajiban yang ada. Sebagaimana Allah 

berfirman: 

ْؼُشِٚف{.اٌجمشح َّ ٌْ َّٓ ثِب ِٙ ًُ اٌَِّزٞ َػ١ٍَْ ثْ ِِ  َّٓ ُٙ ٌَ َٚ {:128 

Artinya: (dan bagi mereka (para perempuan) 

mempunyai hak seimbang (yang harus dipenuhi 
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suami) dengan kewajibannya dengan cara yang 

patut).75 

 Ayat di atas menerangkan bahwa kewajiban 

nafkah seorang suami diukur dengan ma‟ruf  artinya 

budaya yang berlaku di tempat tersebut yang sesuai 

dengan masanya.76 Budaya lokal menjadi alat ukur 

besar kecilnya kewajiban nafkah yang harus 

diberikan oleh suami, ini menunjukkan bahwa 

memiliki hak untuk dirprioritaskan dan didahulukan 

selama tidak bertentangan dengan niliai-nilai Islam. 

Contoh:  

(1)  Budaya Lesbi, Gay, Biseksual, dan Trangender 

(LGBT) dan Budaya Indonesia  

HAM merupakan hak dasar yang dimiliki 

setiap manusia, seluruh warga Indonesia 

memiliki hak yang sama dalam HAM. 

Perlindungan terhadap kaum LGBT harus 

ditegakkan, perlakuan diskriminasi, bullying, 

kekerasan dan segala bentuk pelanggaran HAM 

harus dicegah, hak dasar mereka harus tetap 

diakui dan diberlakukan dengan adil, sebagai 

warga negara mereka memiliki hak yang sama 

dengan yang lainnya. 

Budaya LGBT di Barat sudah 

mendapatkan pengakuan, sebagaimana 

disebutkan pada tahun 2011 Dewan Hak Asasi 

Manusia PBB mengeluarkan resolusi pertama 

tentang pengakuan atas hak-hak LGBT, Komisi 
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Hak Asasi Manusia PBB mendesak agar semua 

negara melindungi hak-hak LGBT atas dasar 

persamaan hak bahwa setiap manusia dilahirkan 

bebas dan sederajat dan setiap orang berhak 

mendapatkan haknya dan kebebasannya tanpa 

diskriminasi apapun.77 

LGBT pada awalnya yaitu pada abad ke-

19 dianggap sebagai mental disorder (penyakit 

mental) oleh American Psychiatric Assosiation 

(APA), homoseksual merupakan ganguan 

kepribadian sosial sebutny, Sehingga sikap 

diskriminasi sering terjadi terhadap orang-orang 

LGBT yang akhirnya memunculkan gerakan 

meminta ditiadakannya diskriminasi terhadap 

komunitas LGBT. Keributan yang terjadi dan 

ancaman yang berpotensi menimbulkan tindak 

kekerasan membuat (APA) pada tahun 1973 

menghapuskan homoseksual dari daftar sosiopat, 

dan tidak dianggap lagi dari penyakit mental.78     

Perilaku LGBT apabila kita lihat dari segi 

budaya Indonesia saling berlawanan arah, maka 

mana yang didahulukan untuk dilindungi apakah 

budaya Indonesia ataukah budaya LGBT atas 

dasar HAM, mengingat bahwa setiap budaya 

harus mendapatkan perlindungan untuk 

keberlangsungannya.  

Bila merujuk pada undang-undang maka 

bisa dikatakan perkawinan sejenis dinilai 

melanggar nilai luhur pancasila dan budaya 

masyarakat Indonesia, disebutkan dalam undang-
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undang no.1 1974 pasal 1 perkawinan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, 

perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaan itu.79 

Negara Indonesia yang berideologikan 

pancasila pada sila pertama menyebutkan 

“ketuhanan Yang Maha Esa” artinya negara 

Indonesia sebagai negara hukum mengakui 

keberadaan agama yang ada, sehingga agama 

menjadi salah satu alat timbang dalam bernegara. 

Ditimbang dari segi agama yang diakui di 

Indonesia perilaku seksual yang menyimpang 

tidak diperbolehkan. Disebutkan dalam surat Al-

A‟rof: 81 Allah berfirman: 

 َٓ ِِ ْٓ أََدٍذ  ِِ َٙب  ُْ ثِ ب َعجَمَُى َِ ٌْفَبِدَشخَ  َْ ا ِٗ أَرَؤْرُٛ ِِ ْٛ مَ ٌِ ٌُٛطاب إِرْ لَبَي  َٚ {

( َٓ ١ ِّ ٌْؼَبٌَ ُْ ٌَزَؤْرُ ٨ٓا ًْ ( إَُِّٔى ِْ إٌَِّغبِء ثَ ْٓ ُدٚ ِِ حا  َٛ ْٙ َجبَي َش َْ اٌّشِ ٛ

( َْ ْغِشفُٛ ُِ  ٌَ ْٛ ُْ لَ ْٔزُ َ  ٠١-٠٧ :األػشاف({٨ٔأ

Artinya: {dan (kami juga telah mengutus) luth, 

ketika dia berkata kepada kaumnya “mengapa 

kamu melakukan perbuatan keji yang belum 

pernah dilakukan oleh  seorangpun sebelum 

kamu (di dunia ini) * sungguh kamu telah 

melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki 

bukan kepada perempuan, kamu benar-benar 

kaum yang melampaui batas”}.80 
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. Tim penerjemah Al-Qur‟an Al-Fatih, Al-Fathan The 
Holy Qur‟an ..........., hlm.160 



90 
 

 

Alkitab juga menyatakan jelas bahwa 

hubungan seks yang diperbolehkan dalam agama 

adalah hubungan antara pria dan wanita dalam 

ikatan perkawinan, perbuatan perzinahan, 

homoseksual, serta heteroseksual termasuk hal 

yang dilarang dalam agama.81 

 Anwar Abbas dari Muhammadiyah 

menyatakan bahwa LGBT merupakan sebuah 

penyakit yang harus disembuhkan dan 

merupakan penyimpangan terhadap norma 

agama dan hukum alam. Ma‟ruf amin 

berpendapat bahwa pemerintah dan masyarakat 

seharusnya tidak memberikan kesempatan 

legalisasi perkawinan sesama jenis karena 

membahayakan generasi penerus. Ketua Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asroun 

Niam menyatakan bahwa sodomi lebih buruk 

daripada seks dan perzinahan diluar nikah. Said 

Aqil Siradj dari NU menyatakan bahwa 

konsensus antara ahli hukum Islam sepakat 

bahwa seksualitas LGBT dilarang. Pastor Benny 

Susetyo mengatakan bahwa sejak awal gereja 

katolik menolak LGBT, semua agama tidak 

dapat menerima perilaku seksual yang 

menyimpang, ia juga mengatakan bahwa Gereja 

Katolik, Vatikan, dan Paus sejak awal 

menyatakan tidak akan ada pernikahan yang 

melanggar sifat manusia yang diciptakan Tuhan 

berpasangan antara pria dan wanita.82 

                                                             
 

81
 . Roby Yansyah dan rahayu. “Globalisasi Lesbian, 

Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) perspektif HAM 
dan Agama dalam Lingkup Hukum Indonesia”, jurnal Law 

Reform: UNDIP, Vol.14, No.1, tahun 2018, hlm.139 
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Budaya LGBT dan budaya Indonesia 

saling mengikis satu sama lain, sehingga tidak 

bisa disandingkan, harus ada satu yang dibatasi. 

Hasilnya ditimbang dari ideologi Indonesia juga 

undang-undang budaya Indonesia yang memiliki 

nilai luhur dan kesopanan, harusnya budaya 

Indonesia lebih diprioritaskan atas budaya barat 

“LGBT”, juga dari segi fikih prioritas 

perlindungan terhadap budaya Indonesia lebih 

memberikan dampak yang baik yang bersifat 

luas bagi masyarakat juga negara Indonesia, 

sehingga berhak mendapatkan prioritas untuk 

didahulukan untuk dilindungi. tentunya tanpa 

mengurangi hak-hak dasar yang dimiliki oleh 

setiap warga negara.  

c. Tinjauan 3: Pengembangan budaya pada UU No.39 tahun 

1999 tentang HAM   

 Pengembangan budaya adalah suatu proses 

meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada 

pada masyarakat dalam kajian pengembangan masyarakat 

yang menggambarkan bagaimana budaya dan masyarakat 

itu berubah dari waktu ke waktu yang banyak ditunjukkan 

sebagai pengaruh global.83 

1) pandangan islam tentang pengembangan budaya 

Peradaban manusia dengan berjalannya waktu 

tentunya mengalami perubahan sosial, diantara dampak 

perubahan sosial adanya pengembangan dalam hal 

budaya. Islam dalam perubahan sosial memiliki konsep 

 Islam sesuai dengan setiap masa“ صبٌخ ٌىً صِبْ ِٚىبْ

                                                             
 

83
 . Jim Ife dan Frank Tesoriero,  Community Development 

(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006),  hlm.447 
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dan tempat”.  Konsep ini berarti bahwa Islam dapat 

beradaptasi dengan perubahan sosial yang ada.  

Islam dalam menyikapi perkembangan budaya 

sebagaimana kita sebutkan di atas menekankan pada 

dampak baik dan dampak buruk yang ada. Apabila 

budaya tersebut memiliki dampak yang baik maka 

islam sangat mendukung untuk pengembangan budaya 

tersebut, namun apabila kebalikannya maka Islam 

berupaya menghapus budaya tersebut. Sebagaimana 

disebutkan dalam hadis: 

ػٓ أثٟ ٘ش٠شح، ػٓ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص لبي : "إّٔب ثؼثذ ألرُّ ِىبسَ  

 84.األخًلق"

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a , dari 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: “sesungguhnya aku diutus untuk 

menyempurnakan akhlak mulia”. 

  Bisa kita pahami dari hadis di atas bahwa 

Islam mendukung pengembangan budaya selama 

budaya tersebut sesuai dengan budi luhur yang ada 

dalam Islam. Karena tujuan Islam datang untuk 

menyempurnakan budi luhur yang ada pada 

masyarakat. Namun apabila tidak sesuai dengan budi 

luhur maka Islam sangat menentangnya. 

لبي سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ِٓ سأٜ ِٕىُ ِٕىشا ف١ٍغ١شٖ ث١ذٖ، فئْ ٌُ ٠غزطغ 

 85.أضؼف اإل٠ّبْ" فجٍغبٔٗ، فئْ ٌُ ٠غزطغ فجمٍجٗ، ٚرٌه

Artinya: Rasulallah bersabda: “barang siapa yang 

melihat kemungkaran maka hendaknya dia merubah 

dengan tangannya, apabila tidak mampu maka dengan 
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lisannya, apabila tidak mampu maka dengan hatinya, 

dan itu adalah selemah-lemahnya iman. 

2) Pengembangan budaya dalam tinjauan fikih prioritas 

Yusuf Al-Qaraḍawi 

a) Budaya baik diprioritaskan untuk dikembangkan 

 Masyarakat memiliki hak untuk 

mengembangkan budaya sesuai bakat dan minat, 

pengembangan budaya tidak dilarang selama tidak 

membuat citra budaya menjadi buruk. Hak 

berinovasi dan berkreasi jangan sampai merugikan 

pihak-pihak lain sehingga terampas dari mereka 

hak-haknya. kebebasan berekspresi haruslah tidak 

melanggar hak orang lain, norma agama, budaya 

dan ketertiban umum setempat.  

 Pengembangan budaya yang disebutkan 

dalam undang-undang berlaku bagi setiap individu. 

Sehingga dalam pengembangan budaya tidak boleh 

ada pihak manapun yang mencegahnya untuk 

mengembangkan budayanya selama budaya itu 

sesuai dengan martabat manusia dan dengan 

pengembangan tersebut dia bisa mendapatkan 

kesejahteraan untuk dirinya. Seperti yang sudah 

disebutkan diatas Islam mendukung tentang 

pengembangan budaya selama budaya tersebut 

memiliki dampak yang baik dan tidak berdampak 

buruk.  

 Fikih prioritas dalam menentukan standar 

prioritas pengembangan budaya baik menimbang 

dampak yang ditimbulkan dalam pengembangan 

tersebut. Melihat apakah dampak kebaikannya nyata, 

Apakah dampak kebaikannya besar, apakah dampak 

kebaikannya bersifat global, apakah dampaknya 
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bersifat continue, dan apakah memberikan dampak 

baik untuk masa depan. Kemudian dampak yang 

ada dilihat dari pandangan Maqâṣid As-Syarȋ„ah 

yang lima yang bersifat multidimensional. 

 Contoh:  

(1)  Permainan tradisional yang sarat akan pesan 

sosial 

Permainan tradisional masyarakat 

Indonesia pada dasarnya dimainkan bersama 

orang lain, seperti petak umpet, cublak-cublak 

suweng, dan gobak sodor sehingga ada interaksi 

antar manusia juga alam sekitar dan dalam 

permainan tersebut bisa dipelajari nilai-nilai 

kemanusiaan, permainan tradisional sarat akan 

makna didalamnya yang berguna bagi anak-anak 

untuk memahami dan mencari keseimbangan 

dalam tatanan kehidupan. Permainan tradisional 

bisa mempererat tali persaudaraan dengan 

permainan anak-anak mendapatkan pelatihan 

untuk saling menghargai dan tolong menolong 

dalam gotong royong, selain itu terdapat nilai 

kerja keras, kedisiplinan dan kesungguhan dalam 

mencapai cita-cita.86 

Ironisnya permainan tradisional sekarang 

kalah pamor dengan permainan modern, anak-

anak zaman sekarang lebih sering bermain 

handphone daripada melakukan permainan 

tradisional bahkan bisa dibilang hampir punah 

padahal permainan tradisional merupakan 

identitas warisan budaya bangsa yang merupakan 
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 . Yuana Agus Dirgantara, Pelangi Bahasa Sastra dan 

Budaya Indonesia: kumpulan apresiasi dan tanggapan, 
(Yogyakarta: Garudawaca Digital Book and POD, 2012), hlm.12 
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kekayaan bangsa Indonesia yang sarat akan 

pendidikan moral dan melatih kemampuan 

bermasyarakat bekerja sama dan menaati 

peraturan.87 

Makna edukatif yang terkandung dalam 

permainan tradisional sudah seharusnya 

dilestarikan dan dikembangkan, pelestarian dan 

pengembangan yang dilakukan bisa dalam 

bentuk sebuah kurikulum pembelajaran dimana 

anak-anak belajar dari permaina, atau membuat 

kreasi baru dalam permainan tradisional atau 

sosialisasi kampanye kembali pada budaya 

sendiri dengan diadakannya festifal-festifal 

permainan tradisional.88 

Warisan budaya ini harus dilestarikan dan 

dikembangkan supaya tidak terjadi budaya 

indonesia diklaim oleh negara lainsebagai 

budayanya karena orang Indonesia sendiri 

kurang memperhatikan budayanya. Mengenai 

kebudayan modern tentunya tidak bisa ditolak 

mentah-mentah, namun semua keebudayaan baik 

yang tradisional maupun modern yang baik 

semestinya diserap dengan akulturasi yang benar 

dan kebudayaan yang tidak bernilai baik bagi 

kemajuan bangsa harus disingkirkan.89 

Budaya permainan tradisional ini sudah 

semestinya diberikan haknya untuk berkembang 

sebagaimana dalam Undang-Undang mengingat 

banyak dampak positif  yang ada padanya, Fikih 

prioritas dalam melihat pengembangan budaya 

ini mendukung akan kebaikan yang memberikan 

banyak manfaat yang baik terlebih manfaatnya 
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 . Ibid.,hlm.15 
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 . Ibid., hlm.17 
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memberikan dampak efektif kedepannya. 

Kebaikan yang lebih besar dan bersifat meluas 

sangat diprioritaskan untuk didahulukan dalam 

fikih prioritas, dengan begitu Maqâṣid As-

Syarȋ„ah dalam penjagaan seluruh umat manusia 

bisa tercapai.   

b) Budaya yang tidak baik diprioritaskan untuk tidak 

dikembangkan 

 Budaya yang tidak baik maupun budaya yang 

mempunyai dampak yang tidak baik sudah 

seharusnya dihilangkan dan tidak dikembangkan 

demi melindungi setiap hak yang dijamin dalam 

undang-undang. Pengembangan yang berupa 

mempertahankan atau meningkatkan budaya 

seharusnya dalam hal yang baik. Islam sendiri 

menunjukkan bahwa kedatangannya untuk 

meningkatkan kebaikan yang ada pada suatu 

masyarakat. 

 Fikih prioritas dalam menentukan standar 

prioritas budaya buruk untuk tidak dikembangkan 

menimbang bahwa keburukan harus dihapuskan 

secara total, apabila tidak memungkinkan maka 

menimbang yang memiliki dampak yang paling 

ringan, menimbang yang memiliki dampak yang 

kecil dalam ruang lingkup kecil demi menghindari 

dampak kerusakan yang lebih besar. Yang 

kesemuanya dilihat dalam pandangan Maqâṣid As-

Syarȋ„ah yang multidimensional. 
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Contoh: 

(1)  Budaya yang tidak baik 

Sebagimana sudah dicontohkan 

sebelumnya bahwa budaya tawuran, bulying, 

buang sampah sembarangan, tidak tertib lalu 

lintas, merupakan budaya yang tidak boleh 

dilestarikan sehingga tidak boleh dikembangkan. 

Ini adalah  yang seharusnya dilakukan oleh 

pemerintah sesuai dengan Undang-Undang dan 

fikih prioritas dalam Maqâṣid As-Syarȋ„ah. 

c) Pengembangan budaya antara kebaikan individu 

dan kebaikan  “kolektif” 

 Melihat undang-undang disebutkan bahwa 

pengembangan budaya memiliki hak untuk 

dilindungi hal tersebut demi tercapainya 

kesejahteraan pribadi pengembang budaya tersebut.  

Pada undang-undang menitik beratkan kepada 

kesejahteraan pribadi individu masing-masing 

dengan menimbang martabat manusia. Namun 

dalam pasal yaitu pasal 73 dan 74 tidak dibenarkan 

bagi siapapun untuk mengurangi hak-hak orang lain. 

 Fikih prioritas dalam memandang tentang 

kebaikan yang bersifat Individu lebih dan kebaikan 

yang bersifat “kolektif” lebih mendahulukan 

kebaikan yang bersifat “kolektif”, tentunya tanpa 

melanggar hak-hak dasar yang ada di setiap 

individu. Kebaikan yang lebih besar dan bersifat 

luas sangat diprioritaskan untuk didahulukan dalam 

fikih prioritas.    
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Contoh: 

(1)  Budaya hukum aturan pakaian muslim atau 

tertutup di Aceh dan kebebasan berekspresi bagi 

semua warga Indonesia 

Sebagaimana disebutkan pada contoh 

sebelumnya bahwa Aceh dan Islam memiliki 

hubungan yang erat sehingga budaya yang ada di 

Aceh sarat dengan nuansa Islami. Diantara 

peratuan yang ada yaitu aturan tentang pakaian 

yang boleh dikenakan oleh masyarakat Aceh 

yang oleh sebagian orang dinilai melanggar hak 

asasi manusia. Peraturan yang dikeluarkan oleh 

Bupati Aceh Barat No.5 Tahun 2010 tentang 

larangan bagi perempuan untuk memakai 

pakaian dan celana ketat dinilai melanggar hak 

asasi warga negara untuk berekpresi untuk 

menggunakan pakaian sesuai dengan hati 

nurani.90 

Dari sini ada dua hal yang bertentangan 

yaitu budaya pakaian Islami dan kebebasan 

pribadi dalam memakai pakaian. 

Mengembangkan budaya pakaian Islami dengan 

begitu budaya masyarakat dihormati atau 

mengembangkan budaya bebas berekspresi 

dalam pakaian yang dengannya dihormati 

kebebasan individu dalam berekspresi. 

Mengenai kebebasan berekspresi dalam 

Undang-Undang haruslah tidak melanggar hak 

orang lain, norma agama, budaya, dan ketertiban 

umum setempat, sehingga di Aceh yang erat 

dengan budaya Islam sudah seharusnya yang 

dikembangkan adalah budaya Islami demi 
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menghormati seluruh warga dalam budaya yang 

ada dan menjaga ketertiban umum. 

Dalam fikih prioritas pengembangan 

budaya melihat mana yang memiliki dampak 

baik yang lebih bersifat luas untuk diprioritaskan 

agar dikembangkan. Mengenai masyarakat Aceh 

tentunya menghormati budaya setempat lebih 

memberikan dampak yang paling baik sehingga 

patutuntuk dikembangkan, sehingga dengannya 

Maqâṣid As-Syarȋ„ah dalam perlindungan 

terhadap hak-hak yang ada terpenuhi. 

   

d. Tinjauan 4: Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah 

pada UU No.39 tahun 1999 tentang HAM   

1) pandangan islam tentang kewajiban pemerintah dan 

tanggung jawab pemerintah 

Seorang pemimpin memiliki kewajiban dan 

tanggung jawab terhadap yang dibawah 

kepemimpinannya, menjadi pemimpin berarti siap 

menanggung amanah yang di berikan kepadanya,yang 

dalam amanah tersebut ada kewajiban yang harus 

dilaksanakan. Seorang pemimpin harus berlaku adil 

dalam kepemimpinannya, seebagai bentuk keadilan 

yaitu melaksanakan tugas-tugas yang ada padanya 

secara sempurna dan merata. Setiap pemimpin harus 

menunaikan hak-hak yang ada di bawah 

kepemimpinannya.91 Sebagaiman Allah berfirman:  

  ِٓ َٙٝ َػ ْٕ َ٠ َٚ ٌْمُْشثَٝ  إ٠ِزَبِء ِرٞ ا َٚ  ِْ ْدَغب اإْلِ َٚ ٌْؼَْذِي  ُش ثِب ُِ ْ َ ٠َؤ َّْ َّللاَّ }إِ

{. إٌذً َْ ُْ رَزَوَُّشٚ ٌَؼٍََُّى  ُْ ٌْجَْغِٟ ٠َِؼُظُى ا َٚ َْٕىِش  ُّ ٌْ ا َٚ ٌْفَْذَشبِء   90:ا

Artinya: {sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) 

berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan 
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kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat 

mengambil pelajaran}.92 

Kepemimpinan adalah sebuah amanah yang 

besar dalam Islam, amanah yang di dalamnya terdapat 

kewajiban dan tanggung jawab, amanah yang akan 

memberikan penyesalan bagi yang memikulnya kecuali 

bagi yang bisa menunaikan tugas dalam kepemimpinan 

tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis 

yang berbunyi:  

ٟ رس، لبي: لٍذ: ٠ب سعٛي هللا، أال رغزؼٍّٕٟ؟ لبي: فضشة ث١ذٖ ػٓ أث

٠ب أثب رس، إٔه ضؼ١ف، ٚإٔٙب أِبٔخ، ٚإٔٙب ٠َٛ : "ثُ لبي ػٍٝ ِٕىجٟ،

  93."اٌم١بِخ خضٞ ٚٔذاِخ، إال ِٓ أخز٘ب ثذمٙب، ٚأدٜ اٌزٞ ػ١ٍٗ ف١ٙب

Artinya: Dari Abi Dzar berkata : “aku berkata: wahai 

Rasulallah tidakkah engkau memberiku jabatan”, dia 

berkata: “maka rasulullah menepuk pundakku, 

kemudian berkata: “wahai Abu Dzar sesungguhnya 

engkau lemah dan sesungguhnya itu adalah amanah, 

dan sesungguhnya pada hari kiamat itu adalah 

kenistaan dan penyesalan, kecuali bagi yang 

mengambilnya dengan hak dan melaksanakan hak-hak 

yang ada padanya”. 

Disebutkan dalam suatu hadis bahwa setiap 

pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas 

bawahannya, baik itu kepemimpinan yang luas seperti 

presiden yang bertanggung jawab atas rakyatnya 

maupun kepemimpinan dalam ruang lingkup yang 

lebih kecil seperti suami sebagai kepala rumah tangga 
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yang bertanggung jawab atas anggota keluarganya. 

Sebagaimana disebutkan:  

ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػّش، سضٟ هللا ػّٕٙب: أْ سعٛي هللا صٍٝ هللا  

ٚي ػٓ سػ١زٗ، فبإلِبَ اٌزٞ ِغؤُ، لبي: "أال وٍىُ ساع ٚوٍىُ ػ١ٍٗ ٚعٍ

ٚي ػٓ سػ١زٗ، ٚاٌشجً ساع ػٍٝ أً٘ ث١زٗ، ِغؤػٍٝ إٌبط ساع ٚ٘ٛ 

ٚي ػٓ سػ١زٗ، ٚاٌّشأح ساػ١خ ػٍٝ أً٘ ث١ذ صٚجٙب، ٌٚٚذٖ ِغؤٚ٘ٛ 

ٌٚخ ػُٕٙ، ٚػجذ اٌشجً ساع ػٍٝ ِبي ع١ذٖ ٚ٘ٛ ِغئٛي ػٕٗ، ِغؤٟٚ٘ 

 94ٚي ػٓ سػ١زٗ".ِزفك ػ١ٍٗؤغأال فىٍىُ ساع ٚوٍىُ ِ

Artinya: dari Abdullah bin Umar r.a bahwasanya 

Rasulallah bersabda: “ketahuilah setiap kalian adalah 

pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung 

jawaban atas yang kalian pimpin, maka imam/ 

pemerintah akan dimintai pertanggung jawaban atas 

umatnya, dan kepala keluarga akan dimintai 

pertanggung jawaban atas keluarganya, seorang istri 

akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarga 

suaminya dan juga anak-anaknya. Dan seorang hamba 

sahaya akan dimintai pertanggung jawaban atas harta 

tuannya. Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin 

dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban”. 

Kewajiban dan tanggung jawab adalah dua hal 

yang dituntut oleh Islam bagi setiap pemimpin. Islam 

sangat tegas dalam hal ini, sebagaimana disebutkan 

bahwa seorang pemimpin akan menyesali dirinya 

menjadi pemimpin apabila selama kepemimpinannya 

dia tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung 

jawabnya sebagai seorang pemimpin.   

 

                                                             
 

94
 . Bukhari, Al-Jâmi‟  Al-Musnad..........., juz.9, hlm.62 dan 

Muslim, Al-Musnad As-Shahȋh..........., juz.3, hlm.1459. 
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2) kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam 

tinjauan fikih prioritas  perspektif  Maqâṣid As-

Syarȋ„ah 

a) Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah 

 Dalam urusan HAM pemerintah memiliki 

tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi, 

yaitu menghormati, melindungi, dan memajukan 

hak asasi manusia (HAM) dalam semua bidangnya 

dan memperhatikan situasi dan keadaan di setiap 

tempat sebagai pertimbangan dalam melakukan 

tanggung jawab dan kewajibannya. Sehingga 

perbedaan tempat menghasilkan kebijakan yang 

berbeda contoh daerah yang dilanda kekeringan 

maka yang menjadi perhaitan utama adalah air, 

sedangkan daerah yang airnya melimpah maka 

perhatian utamanya adalah penggunaan air yang 

baik. 

 Sebagai seorang pemimpin didalam 

melaksanakan tugasnya di dalam HAM untuk 

menghormati, melindungi, dan memajukan HAM 

harus memperhatikan seluruh kalangan rakyat dan 

setiap individu rakyat. Sehingga dalam 

pertimbangan kewajiban dan tanggung jawabnya 

harus melihat semua rakyat yang dipimpinnya. 

 Fikih prioritas dalam kewajiban dan tanggung 

jawab pemerintah lebih mendahulukan yang 

memiliki kebaikan terbesar dan langeng bagi 

bangsanya, tentunya tanpa melanggar hak-hak yang 

ada di setiap individu. Kebaikan yang lebih besar 

sangat diprioritaskan untuk didahulukan dalam fikih 

prioritas, yang melihat Maqâṣid As-Syarȋ„ah secara 

multidimensional. 
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Contoh:   

(1)  Pancasila sebagai budaya bangsa 

Pemerintah Indonesia memiliki suatu 

kewajiban dan tanggung jawab dalam 

mengemban tugas negara dengan 

menjalankannya sesuai dengan ideologi bangsa, 

dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi yang 

terbentuk dari budaya Bangsa, maka Pancasila 

sebagai budaya Bangsa sudah seharusnya 

dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. 

Salah satu jenis perlindungan adalah 

dengan mengaplikasikannya dalam kebijakan 

kepemerintahan yang dilakukan. Apabila ditilik 

lebih jauh pengaplikasian Pancasila bisa 

memberikan kebaikan yang besar terhadap 

bangsa Indonesia, Pancasila bisa menjadi 

pemersatu suku-suku yang ada di Indonesia. 

Lahirnya Pancasila sendiri 

Fikih prioritas dalam hal ini melihat 

ternyata dampak dari pelaksanaan Pancasila 

sebagai budaya dan ideologi bangsa sangat besar 

terhadap persatuan Bangsa sehingga pelaksanaan 

pemerintahan berdasarkan Pancasila harus 

diprioritaskan mengingat keberagaman suku dan 

budaya Indonesia yang bisa dipersatukan lewat 

Pancasila, sehingga pelaksanaan tugas 

kenegaraan dengan berasaskan Pancasila harus 

diprioritaskan karena memberikan kebaikan yang 

nyata dan berlaku langgeng, yang mana tujuan 

dari Maqâṣid As-Syarȋ„ah adalah kelanggengan 

kebaikan dalam penjagaan hak.  

e. Tinjauan 5: Pembatasan HAM dan larangan pelanggaran 

HAM pada UU No.39 tahun 1999 tentang HAM   
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1) pandangan Islam tentang pembatasan pemerintah dan 

larangan budaya 

Islam memberikan kebebasan tentunya bukan 

tanpa batas, nilai kebebasan dalam hak terbatasi oleh 

hak orang lain, Islam sangat memperhatikan hak-hak 

setiap Individu, sehingga diberilah batasan dalam 

kebebasan supaya hak-hak semua orang terpenuhi 

tanpa mengorbankan hak orang lain. 

Apa yang dianggap hak yang melewati batasan 

hak orang lain yang menyebabkan orang lain tidak 

mendapatkan haknya bukanlah hak melainkan 

pelanggaran terhadap hak. Islam tidak membenarkan 

untuk seseorang melakukan suatu pelanggaran terhadap  

hak seseorang demi mendapatkan apa  yang 

dianggapnya hak, sebagaimana Allah berfirman: 

ًَ َْٔفغا  َ ْٓ لَز َِ ًَ أََُّٔٗ  ٌَِه َوزَْجَٕب َػٍَٝ ثَِٕٟ إِْعَشائ١ِ ًِ رَ ْٓ أَْج ِِ { ْٚ َ ب ثِغ١َِْش َٔفٍْظ أ

ب أَْد١َب إٌَّبَط  َّ َ٘ب فََىؤََّٔ ْٓ أَْد١َب َِ َٚ ١ؼاب  ِّ ًَ إٌَّبَط َج َ ب لَز َّ فََغبٍد فِٟ اأْلَْسِض فََىؤََّٔ

١ؼاب {.اٌّبئذح: ِّ  32َج

Artinya: Allah  تعالى berfirman :{oleh karena itu kami 

tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa 

barang siapa membunuh seseorang, bukan karena 

orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena 

berbuat kerusakan di bumi , maka seakan-akan dia 

telah membunuh semua manusia. Barangsiapa 

memelihara kehidupan seorang manusia maka seakan-

akan dia telah memelihara kehidupan semua 

manusia}.95 

Hak untuk hidup tidak boleh ada yang 

merenggutnya dengan alasan apapun, ayat di atas 

                                                             
 

95
 . Tim penerjemah Al-Qur‟an Al-Fatih, Al-Fathan The Holy 

Qur‟an ............, hlm.113. 
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menerangkan bahwa menghilangkan satu nyawa sama 

seperti menghilangkan nyawa semua orang yang ada di 

dunia. Ini menunjukkan bahwa hak dasar manusia 

sangat diperhatikan oleh Islam, merenggutnya 

termasuk hal yang paling buruk untuk dilakukan, 

dikatakan keburukannya seolah-olah mengambil 

seluruh hak dasar semua orang yang ada di muka bumi. 

Dan barang siapa yang menjaga hak dasar manusia 

maka ia telah menjaga seluruh hak dasar manusia yang 

ada di dunia. Ini menjelaskan bahwa pembatasan 

kebebasan dilakukan demi terjaganya hak-hak semua 

orang dan tidak ada yang mengambilnya. 

2) pembatasan dan larangan budaya dalam tinjauan fikih 

prioritas Yusuf Al-Qaraḍawi 

a) Prioritas dalam pembatasan HAM 

 Undang-undang tentang HAM menyebutkan 

bahwa pembatasan HAM hanya boleh dilakukan 

oleh undang-undang, pembatasan yang 

diperbolehkan dan diberlakukan bagi setiap warga 

negara adalah pembatasan yang sifatnya melindungi 

hak orang lain. Hak orang lain, kesusilaan, 

ketertiban umum, dan kepentingan bangsa bisa 

menjadi faktor pembatasan HAM. 

 Fikih  prioritas dalam pembatasan HAM 

menimbang bahwa setiap kebaikan diprioritaskan 

untuk dilaksanakan dan setiap keburukan 

diprioritaskan untuk dicegah, namun apabila ada 

kebaikan bercampur dengan hal yang tidak baik 

atau keburukan bercampur dengan hal baik maka 

yang diprioritaskan adalah yang memiliki kebaikan 

yang paling banyak dan kebaikan yang sifatnya luas. 

Contoh: 
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(1)  Budaya demo pada masyarakat Indonesia 

Demo merupakan hal yang diperbolehkan 

dalam tatanan negara demokrasi, di Indonesia 

demo sering terjadi, dalam demo masyarakat 

menuntut apa yang mereka rasa benar. Massa 

dikerahkan dalam demo tidak sedikit yang 

berpotensi terjadinya kerusakan-kerusakan 

fasilitas umum, sehingga harus ada aturan-pasti 

dalam pelaksanaan demo untuk mencegah hal 

tersebut seperti peraturan perijinan demo yang 

ada. 

Pemerintah dalam hal ini sudah 

memberikan aturan-aturan dalam pelaksanaan 

demo, dan sudah seharusnya demo dicegah 

apabila teritenfikasi dengan tanda-tanda yang 

benar bahwa akan menimbulkan kerusakan. 

Demo merupakan hak masyarakat negara 

demokrasi, namun harus dibatasi, karena dalam 

pelaksanaannya terkadang bisa menimbulkan 

kerusakan. dan kerusakan yang mengakibatkan 

pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, dimana 

masyarakat Indonesia memiliki hak merasakan 

keamanan di negaranya, sehingga demo yang 

berpotensi pengrusakan  harus dicegah, 

seharusnya pemerintah memperbolehkan massa 

melakukan demo apabila tidak ditakutkan 

terjadinya kerusakan.  

Pembatasan yang dilakukan oleh 

pemerintah seperti ini sesuai dengan Undang-

Undang yang berlaku karena demi menjaga hak-

hak yang dimiliki oleh warganya untuk 

merasakan keamanan. 

Dalam fikih prioritas demo yang dilakukan 

merupakan suatu protes yang dilakukan 

masyarakat yang dengannya bisa jadi hak-
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haknya dipenuhi, dengan begitu demo 

mengandung kebaikan akan tetapi terkadang 

malah sebaliknya, fasilitas-fasilitas umum rusak, 

masyarakat merakan ketidak amanan, dan 

kadang terjadi penjarahan, maka demo yang 

berpotensi terjadinya keburukan harus dicegah 

walaupun di dalamnya ada kebaikan yaitu 

tuntutan hak yang dimiliki yang bisa jadi dengan 

demo diberikan. Sedangkan demo yang tidak 

berpotensi terjadinya pengrusakan maka 

diperbolehkan sebagai hak warga negara 

demokrasi. Dalam Maqâṣid As-Syarȋ„ah 

pelaksanaan hak haruslah tidak melanggar hak 

orang lain, hak setiap orang sangat dijaga dalam 

Maqâṣid As-Syarȋ„ah. 

  

b) Prioritas dalam larangan budaya 

 Larangan yang ada dalam UU sebagaimana 

disebutkan bersifat Universal berlaku bagi setiap 

pihak, pemerintah, partai maupun golongan. Hak 

asasi manusia yang sudah disebutkan dalam 

undang-undang harus dihormati oleh setiap pihak. 

Tentunya penghormatan yang ada disesuaikan 

dengan keadaan yang ada pada masyarakat 

Indonesia. 

 Budaya yang mengandung unsur pelanggaran 

HAM harus dilarang berdasarkan Undang-Undang 

dan berdasarkan ideologi Bangsa hal ini demi 

menghormati hak yang dimiliki oleh warga negara 

Indonesia. 

 Dalam fikih prioritas mendahulukan untuk 

meninggalkan hal yang buruk yang mengandung 

kebaikan akan tetapi keburukannya lebih besar lebih 



108 
 

 

diprioritaskan untuk dilakukan. Sehingga budaya 

yang tidak baik walaupun mengandung unsur 

kebaikan namun dampak buruknya lebih besar maka 

harus diprioritaskan untuk dilarang daripada 

dilestarikan. Sebagaimana dalam Maqâṣid As-

Syarȋ„ah  bahwa kehormatan manusia harus dijaga, 

maka pelarangan demi menjaga penghormatan 

manusia haruslah dilakukan.  

 Contoh: 

(1)  Budaya intoleransi, hoaks, fitnah dan caci maki 

Setiap budaya yang mengandung unsur 

pelanggaran HAM haruslah dicegah dan dilarang 

demi melindungi hak-hak asasi manusia 

masyarakat Indonesia. Intoleransi merupakan 

sikap yang tdak menenggang atau menghargai 

hak orang lain. 

Beberapa kejadian yang pernah terjadi di 

Bali menggambarkan hal ini, beberapa kelompok 

masyarakat di Bali ketika pada tahun 2017 

melakukan swepping untuk menolak kehadiran 

Ustad Abdul Somad karena di anggap anti 

NKRI,96 dan pelarangan berjilbab yang dianggap 

sebagai formalisasi Islam di Bali.97 

Hal ini tidak berarti bahwa masyarakat 

Bali tidak mempunyai toleransi, akan tetapi 

sebagian kelompok yang ada di Bali kurang 

sadar akan nilai toleransi, namun yang beredar di 

medsos adalah bahwa masyarakat Bali intoleran 

terhadap agama lain. Ini terjadi karena 

masyarakat yang minus budaya literasi menjadi 

                                                             
96

 . Deni Gunawan, Indonesia Tanpa Caci Maki: Meneguhkan 
Kembali Nilai-Nilai Keislaman dan Keindonesiaan (Jakarta: 

PT Elex Media Komputindo, 2019) ,hlm. 189 
97

 . Ibid.,hlm.192 
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paling aktif dalam bernarasi dalam medsos, 

sehingga banyak didapati di medsos narasi 

bohong, hoaks, fitnah dan cacimaki. Disebutkan 

bahwa menurut penelitian Most Literred Nation 

In The Word pada tahun 2016 Indonesia minat 

baca masyarakat Indonesia menempati peringkat 

60 dari 61 negara yang diteliti.98     

Budaya-budaya yang seperti ini sudah 

seharusnya dihilangkan dan dilarang menurut 

Undang-Undang karena berpotensi melanggar 

hak-hak orang lain. Sikap Intoleran 

mengerdilkan hak orang lain, hoaks, fitnah dan 

caci maki melanggar kehormatan yang dimiliki 

oleh tiap-tiap orang. 

Dalam fikih prioritas disebutkan bahwa 

setiap keburukan yang berdampak buruk harus 

dihilangkan, kehormatan manusia harus dijaga 

dan dihormati, budaya yang disebutkan di atas 

merupakan budaya yang tidak memiliki kebaikan 

sama sekali sehingga dalam pandangan fikih 

prioritas yang diprioritaskan adalah 

menghilangkanya, hal ini demi tercapainya 

Maqâṣid As-Syarȋ„ah dalam penjagaan terutama 

kehormatan yang dimiliki tiap-tiap individu 

warga masyarakat Indonesia. 

                                                             
98

 . Ibid.,hlm.188 


