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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

kesimpulan dari pemaparan penelitian tentang sifat 

universal dan kontekstual UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM 

bidang budaya di atas adalah sebagai berikut: 

1. Universalitas UU No.39 tahun 1999 tentang HAM berbeda 

dengan universalitas yang digadang oleh Barat, universalitas 

HAM di Indonesia dibatasi Undang-Undang yang mengacu 

pada budaya atau bisa kita katakan “Partikularisme Relatif”, 

sehingga Undang-Undang Indonesia bersifat kontekstual 

sebagaimana dikuatkan dalam deklarasi HAM ASEAN pada 

tahun 2012 bahwa budaya memiliki peranan dalam 

pemaknaan HAM. 

2. Fikih prioritas bisa digunakan sebagai metode dalam 

menentukan standar prioritas dalam HAM demi tercapainya 

kebaikan terbesar, Maqâṣid As-Syarȋ„ah menjadi alat ukur 

dalam menentukan standar prioritas, dimana penyeleksian 

budaya bisa dilihat dari 3 hal: 1. Kebaikan harus 

dilaksanakan , 2. Keburukan harus dicegah, 3. Apabila antara 

kebaikan dan keburukan bercarmpur maka diambil yang 

paling baik dengan resiko yang paling kecil. Adapun 

Pemaknaan universalitas dan kontekstualitas yang ada pada 

UU No.39 tahun 1999 tentang HAM dengan metode fikih 

prioritas (standar prioritas) Yusuf Al-Qaraḍawi memberikan 

hasil yang selaras dengan Ideologi bangsa Indonesia yaitu: 

Pancasila. 
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B. Saran 

1. Bagi seluruh masyarakat Indonesia agar tidak melupakan 

sejarah dan budaya bangsa, bagaimana indonesia terbentuk 

dari keragaman budaya yang ada, maka sudah seharusnya 

HAM yang tercipta dari budaya tidak melupakan budaya 

sehingga penghormatan atas hak bisa terealisasikan dengan 

tepat.  

2. Sebagai masyarakat yang berbudaya, Indonesia seharusnya 

melestarikan budaya sebagai kekayaan bangsa, dan 

menjadikan Pancasila yang tercipta dari kebudayaan bangsa 

sebagai ideologi dalam pelestarian budaya untuk menghargai 

dan menghormati hak-hak yang dimiliki seluruh warga 

Indonesia demi terciptanya nilai-nilai luhur yang menjadi 

cita-cita bangsa Indonesia. 

3. Penerapan HAM termasuk dalam hal budaya harus 

disesuaikan dengan ideologi bangsa yang luhur dan 

berorientasikan kebaikan, karena itu yang memberikan 

kebaikan yang paling baik dan meluas, dan semua yang 

bersifat merusak dan memiliki dampak kerusakan harus 

dicegah dan tidak dilestarikan, maka tidak dibenarkan bagi 

seseorang melanggar hak atas dasar ia melakukan haknya, 

karena selain ia memiliki hak ia juga memiliki kewajiban 

untuk menghormati hak orang lain. 


