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ABSTRACT. 

The history of Indonesia before and after the colonial period has shaped the nation's culture that 

has made Pancasila as the national ideology. Pancasila is born from the aspiration of Indonesian people 

to be an independent and dignified people with the guaranteed welfare. As regulated in Law No.39 of 

1999 on Human Rights. Human rights in Indonesia is universal as determined by the United Nations in 

the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Based on the national culture, the universal 

nature as stated in the law is not universally free but universally limited, meaning that it can be limited 

by law. Hence,  in human rights there are rights and obligations that must be implemented for realizing 

the human rights. The existing restrictions refer to the culture of the Indonesian people, so human rights 

are universal and contextual. However, human rights are still in debate in Indonesia for the diversity of 

its tribes. To minimize the debate, Yusuf Al-Qaradhawi offered a method called "priority fiqh " in 

interpreting human rights. Priority fiqh is a way to see human rights in a right perspective. In priority 

fiqh, human rights are seen with "Maqâsid As-Syarȋ„ah" as the goal of life through many considerations 

between “virtue is a must, evil must be removed” and when the virtue and evil are mixed, then it must 

be done at best for the risk.   
Keywords: Human Rights, Islam, Culture, Priority Fiqh, Maqâsid As-Syarȋ„ah. 

A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

Islam yang datang dengan konsep “Rahmatan lil „alamin” merupakan agama yang dibawa 

oleh nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dalam proses penyampaiannya tidak terlepas dari proses perkembangan 

kehidupan manusia.
1

 Al-Qur‟an sebagai basis keuniversalan pelaksanaan ajaran Islam bila 

dicermati nampak jelas di dalamnya bahwa hak asasi manusia sangat terkait dengan hukum-hukum 

Allah artinya hak asasi manusia akan terlindungi dengan menjalankan perintah-perintah Allah 

begitu pula sebaliknya.
2
 Pada dasarnya persoalan HAM dalam semua aspeknya merupakan bagian 

dari pendirian suatu negara, bahkan merupakan dasar pendirian negara.  Sebagaimana dalam teori 

Locke bahwa perlindungan hak-hak kodrati (HAM) merupakan dasar dari pendirian suatu 

                                                             
 1 . Amir Mu‟alim, “Kompatibilitas Agama (Islam) dengan HAM”, jurnal Unisia6 UII Yogyakarta, Vol.25, N0.44, 
tahun 2002, hlm.42 

 2 . Ibid., hlm.45 
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negara.
3
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada 

diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, 

dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun
4

. Dalam 

memahami apa itu HAM dalam perspektif yang benar dibutuhkan sebuah metode untuk 

mengkajinya. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah dengan mengetahui standar prioritas 

dalam HAM.  

Hal ini bertolak bahwa dalam pemaknaan HAM antara Barat dan Islam dikatakan memiliki 

perbedaan walaupun pada dasarnya memiliki prinsip dasar yang sama dalam HAM. Standar 

prioritas setidaknya bisa digunakan bersama dalam menemukan titik temu antara HAM barat dan 

Islam. Pengetahuan tentang standar prioritas memberikan pandangan yang tepat dalam memahami 

HAM, untuk menentukan suatu hukum yang berkaitan dengan HAM di dalam suatu permasalahan 

standar prioritas bisa digunakan untuk memutuskan suatu permasalahan yang berkaitan dengan 

HAM dan ketidak tahuan tentang standar prioritas bisa menimbulkan kesalahan dalam Memahami 

HAM dalam hal ini HAM yang dibawa oleh Islam yang dinyatakan sebagai agama rahmat bagi 

seluruh alam. Melihat Indonesia yang berideologikan pancasila sudah semestinya Indonesia 

melandaskan HAM pada pancasila yang berarti mengembangkan hak asasi bersesuaian dengan 

pancasila bukan hak asasi liberal yang berkembang di Perancis dan Amerika.
5
 Sehingga HAM 

yang ada di Indonesia Sesuai dengan kebudayaan Masyarakat Indonesia. 

Mengingat pemaknaan HAM yang masih banyak perdebatan, konsep fikih prioritas yang 

ditawarkan oleh Yusuf Al-Qaraḍawi yang bisa diaplikasikan dalam pemaknaan HAM, sehingga 

kita bisa menemukan titik terang HAM yang diperdebatkan. Maka penting kiranya pembahasan ini 

untuk dikaji demi menjawab permasalahan masa kini yang banyak dengan isu-isu yang berkaitan 

dengan HAM dan bagaimana Indonesia memandang tentang HAM juga bagaimana Islam 

memandang HAM lewat fikih prioritas yang digagas oleh Yusuf Al-Qaraḍawi yang dikatakan 

mengokohkan konsep bahwa Islam “Shâlih likulli Zamân Wa Makân”. 

Fikih prioritas didefinisikan oleh Yusuf Al-Qaraḍawi sebagai: suatu ilmu yang diketahui 

dengannya cara meletakkan segala sesuatu pada peringkatnya dengan adil dari segi hukum, nilai, 

dan pelaksanaannya, kemudian mendahulukan yang lebih utama berdasarkan penilaian syariah 

                                                             
 3 . Yahya Ahmad Zein, “Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam dan HAM)”, 

jurnal Veritas et Justitia, UNPAR6 Bandung, Vol.1, No.1, 2015, hlm.91 

 4 . Pasal 1 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 1 UU no 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.  
 5 . M.Abdul Karim, Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: Surya Raja & Sunan 

Kalijaga Press, 2004), hlm.70 
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yang shahih, yang diberi petunjuk oleh cahaya wahyu dan diterangi oleh akal.
6
 Fikih prioritas 

dinyatakan bisa menjawab persoalan-persoalan yang berkembang pada masa sekarang atau yang 

bersifat kontemporer. Pengetahuan tentang fikih prioritas merupakan suatu tuntutan yang mutlak 

diperlukan bagi para ulama ataupun umara‟ (hakim/pemimpin ). Standar prioritas merupakan 

sebuah metode yang sudah ada dari dulu dalam kalangan para Ulama namun belum menjadi 

sebuah istilah atau metode khusus, Yusuf Al-Qaraḍawi menjadikan  fikih prioritas ini sebagai 

sebuah istilah yang baru mengingat pentingnya pengetahuan tentangnya, maka ditulislah sebuah 

karya yang ia beri judul“Fȋ Fiqhi Al-Awlawiyyat Dirâsah Jadȋdah Fȋ Dhaui Al-Qur‟an Wa As-

Sunnah” (Fikih Prioritas, Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur‟an dan As-Sunnah). Pada 

awalnya Yusuf Al-Qaraḍawi menyebutnya “fikih tingkatan perbuatan” namun ia mengatakan 

istilah “Fikih Prioritas” lebih cocok dan lebih mencakup.
7
   

HAM sendiri terbagi menjadi 2 yaitu: Hak sipil politik dan hak ekosob (hak ekonomi, 

sosial,dan budaya), yang mana kedua hak ini sudah diakui secara internasional sebagai bagian dari 

The International Bill Of Human Right. Sebagaimana disebutkan bahwa International Bill Of 

Human Right terdiri dari tiga dokumen inti yaitu: Deklarasi HAM sedunia (DUHAM) 1948, 

Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipol / ICCPR) 1966, dan Kovenan Hak Ekonomi, 

Sosial, dan Budaya (Kovenan Hak Ekosob / ICESCR ) 1966
8
, dan satu dokumen lain yaitu 

Optional Protokol to the International Covenant on Civil and Political Right.
9
 Hak-hak sipil 

politik diantaranya menyangkut kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan 

demokrasi, kebebasan dari rasa takut dan kebebasan berpolitik. Dan hak ekosob diantaranya 

menyangkut tentang kebudayaan, pendidikan , dan kehidupan yang layak. Dalam penelitian kali ini 

lebih fokus utama mengenai universalitas dan kontekstualitas pada hak ekosob dalam hal 

kebudayaan, yaitu hak asasi manusia yang berkaitan dengan budaya dalam hal ini budaya 

Indonesia mengenai hak kebebasan berbudaya, hak perlindungan kebudayaan, hak pengembangan 

budaya dan pembatasan hak dalam budaya. 

 

 

                                                             
 6. Yusuf Al-Qaraḍawi, Fikih Prioritas Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur‟an dan As-Sunnah, (Rabbani 

Press, 1998), hlm. 5. 

 7 . Yusuf Al-Qaraḍawi, Fȋ Fiqhi Al-Awlawiyyat Dirâsah Jadȋdah Fȋ Dhaui Al-Qur‟an Wa As-Sunnah, (Kaero: 

Maktabah Wahbiyah, 1996), hlm.5 

 8 . Retno Kusniati, “Sejarah Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara 

Hukum”, INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi, Vol.4, no.5, tahun 2011, hlm.85 
 9 . Yuli Asmara Triputra, “Implementasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia 

yang Berlandaskan Pancasila”, Jurnal Hukum IUSTUM: UII, Yogyakarta, Vol.24, No.2, April 2017, hlm.243-248 
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2. Rumusan Masalah 

Untuk memperjelas pembahasan dan tidak terlalu melebar maka dibuatlah rumusan masalah 

sehingga fokus penelitian menjadi lebih jelas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana sifat universal dan kontekstual hak budaya dalam UU No.39 tahun 1999 tentang 

HAM ? 

b. Bagaimana penggunaan Fikih Prioritas dalam memaknai hak budaya dalam UU No.39 tahun 

1999 tentang HAM dan keselarasannya dengan Pancasila? 

B. Kerangka Teori 

1. Islam dan HAM  

   Hak asasi manusia adalah hak-hak manusia yang sepenuhnya setara, hak asasi manusia 

adalah “serangkaian klaim tanpa terkecuali didukung oleh etika dan yang semestinya didukung 

oleh hukum, yang diajukan kepada masyarakat, terutama diajukan kepada para pengelola negara, 

oleh individu-individu atau kelompok-kelompok berdasarkan kemanusiaan mereka. Hak-hak itu 

berlaku terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, atau pembeda lain dan yang tidak mungkin 

ditarik kembali atau ditolak oleh semua pemerintahan, rakyat, atau individu”.
10

 Dalam undang-

undang  HAM didefinisikan sebagai: “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang 

wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap 

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”
11

 Yang mana dengan 

adanya hak menuntut adanya kewajiban sebagaimana tertera pada UU No.39 tahun 1999 

tentang HAM bahwa “kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila 

tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”.
12

 

  Islam sebuah agama yang dinyatakan sebagai rahmat bagi seluruh alam sebagaimana 

tersebut dalam firman Allah : 

 703 األَبٛاء6}ٔيا أسسهُاك إال سدًت نهعانًٍٛ{ 

Artinya : "dan tidaklah kami mengutusmu (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi seluruh 

alam".
13

 

                                                             
 10. Mashood A.Baderin, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, (Jakarta: Komisi Nasional 

Hak Asasi Manusia, 2010), hlm.15.  

  11. Pasal 1 ayat 1 UU no.39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia 

  12. Pasal 1 ayat 2 UU no.39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia 
  13.Tim penerjemah Al-Qur‟an Al-Fatih, Al-Fathan The Holy Qur‟an terjemah tafsir perkata dan kode 

arab tajwid warna, (Jaksel: CV Al-Fatih Berkah Cipta,2016), hlm. 83. 
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 84}ٔيا أسسهُاك إال كافت نهُاط بشٛشا َٔزٚشا{سباء6 

Artinya: “dan Kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnyasebagai 

pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan”.
14

 

  Dari dua ayat di atas tentunya bisa kita pahami bahwa Islam sebagai agama yang 

membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia, tidak mungkin mengesampingkan HAM 

bahkan nilai-nilai HAM banyak tertera pada ayat-ayat Al-Qur‟an. Sebagaimana Firman Allah : 

ْيَُا بَُِٙ آدَوَ  نَقَذْ َكشَّ َٔ ْهَُاُْْى َعهَٗ  } فَضَّ َٔ ٍَ انطَِّّٛبَاِث  َسَصْقَُاُْْى ِي َٔ اْنبَْذِش  َٔ ْهَُاُْْى فِٙ اْنبَّشِ  ًَ َد َٔ
{.اإلسشاء6 ٍْ َخهَْقَُا حَْفِضًٛلا ًَّ  ٠َٓكثٍِٛش ِي

Artinya: {dan sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di 

darat dan di laut dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka 

di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna}.
15

  

  Mengenai HAM yang diusulkan Barat Islam memiliki beberapa tanggapan terhadap 

perdebatan hak asasi manusia, menurut Halliday ada empat tanggapan yaitu:
16

 

a. Islam selaras dengan hak asasi manusia internasional 

b. Hak asasi manusia sejati hanya bisa sepenuhnya diwujudkan di bawah hukum Islam 

c. Tujuan hak asasi manusia internasional adalah agenda imperialis yang mesti ditentang 

d. Islam tidak selaras dengan hak asasi manusia internasional 

  Mashod A.Baderin menambahkan, tujuan hak-hak asasi manusia internasional memiliki 

agenda anti agama yang tersembunyi. Ia menyatakan bahwa pandangan yang paling bisa 

dipertahankan adalah pandangan Islam selaras dengan HAM, prinsip-prinsip umum 

pemerintahan yang baik dan kesejahteraan manusia yang mengabsahkan cita-cita modern 

tentang hak asasi manusia internasional  terkandung dalam sumber-sumber dan metode-metode 

hukum Islam,
17

 Keadilan, kesetaraan, dan kebebasan yang merupakan ciri has tuntutan Ham 

merupakan prinsip yang sudah ada dalam Islam. Dalam hukum Islam proses peradilan yang adil 

dan seimbang sangat ditekankan
18

. Sebagaimana yang tertera pada banyak ayat Al-Qur‟an dan 

hadist Nabi, seperti pada surat an-nisâ‟ yang berbunyi : 

ٚأٚٓا انزٍٚ آيُٕا كَٕٕا قٕايٍٛ بانقسط شٓذاء هلل ٔنٕ عهٗ أَفسكى أٔ انٕانذٍٚ { 
ٔاألقشبٍٛ إٌ ٚكٍ غُٛا أٔ فقٛشا فاهلل أٔنٗ بًٓا فًل حخبعٕا انٕٖٓ أٌ حعذنٕا ٔإٌ حهٕٔا أٔ 

 791 حعشضٕا فإٌ هللا كاٌ بًا حعًهٌٕ خبٛشا{. انُساء6

                                                             
  14. Ibid., hlm. 431. 

  15 . Ibid., hlm.289 
  16. Mashood A.Baderin, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia.........., hlm.12 

  17. Ibid. 
  18. Chandra Muzaffar, Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru Menggugat dominasi Global Barat, 

(Bandung: Mizan, 1995), hlm. 58. 
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan dalam persaksian 

sekalipun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak atau kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin 

maka Allah tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 

menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi 

saksi maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas apa yang kamu kerjakan”.
19

 

  Bisa kita lihat pada ayat di atas Islam sangat menekankan yang namanya keadilan, 

walaupun itu menyangkut orang terdekat kita keadilan tetap harus ditegakkan dan yang 

mengabaikannya maka telah mengikuti hawa nafsunya. Dalam ayat menyebutkan dengan kata 

qawwâm yang merupakan sȋghah mubâlaghah  yang menunjukkan penekanan yang kuat yaitu 

berlaku adil pada setiap keadaan
20

. Lebih dari itu dalam al-Qur‟an juga menyebutkan 

pelarangan terhadap pelanggaran hak terhadap sesama manusia, sebaimana tercantum dalam 

firman Allah: 

 ذشاء ٔانًُكش ٔانبغٙ}إٌ هللا ٚأيش ٚانعذل ٔاإلدساٌ ٔإٚخائ ر٘ انقشبٗ ُٔٚٓٗ عٍ انف 

 650ٚعظكى نعهكى حزكشٌٔ{انُذم

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi 

kepada kaum kerabat dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 

memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.
21

  

  Dalam kebebasan pun Islam memberikan penjagaan terhadapnya sebagaimana 

kebebasan berkeyakinan dan beribadah, Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama 

Islam, Islam memberikan seseorang kebebasan untuk memilih dan memeluk agama Islam.
22

 

sebagaimana tercantum dalam firman Allah: 

 6812 }ال إكشاِ فٙ انذٍٚ قذ حبٍٛ انششذ يٍ انغٙ{انبقشة 

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan 

yang benar daripada yang sesat”.
23

 

  Disebutkan pula dalam hadist yang sebagai salah satu fungsinya menegaskan pernyataan 

yang ada dalam Al-Qur‟an menjelaskan tentang keadilan, kebebasan juga kesetaraan yang 

merupakan ciri HAM. Sebagaimana disebutkan bahwa Rasulullah ketika memberikan 

keputusan sebagai pemimpin ia berlaku adil dan menganggap setara semua yang dibawah 

kepemimpinannya. Hadist tersebut berbunyi: 

24.)ٔاٚى هللا نٕ أٌ فاحًت بُج دمحم سشقج نقطعج ٚذْا(. يخفق عهّٛملسو هيلع هللا ىلص6 قال انُبٙ  
  

                                                             
  19. Tim penerjemah Al-Qur‟an Al-Fatih, Al-Fathan The Holy Qur‟an ................., hlm. 100. 

  
20

. Abdurrahman Bin Nasir As-Sa‟di, Taisir Al-Karȋm Al-Rahmân, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2003), hlm. 

189. 

  21. Tim penerjemah Al-Qur‟an Al-Fatih, Al-Fathan The Holy Qur‟an ................., hlm. 277. 

  22. Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, maqasid syariah, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.1. 

  23. Tim penerjemah Al-Qur‟an Al-Fatih, Al-Fathan The Holy Qur‟an ................., hlm. 42. 
  24. Muhammad Bin Isma‟il Al-Bukhari, Al-Jâmi‟ Al-Musnad As-Shahȋh  Al- Mukhtashar min Umȗri 

Rasulillah ملسو هيلع هللا ىلص wa Sunanihi wa Ayyâmihi, (Beirut: Dar Thauq An-Najah, 1422), juz. 4, hlm.175. dan Muslim Bin 
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 Artinya: Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: “Sungguh aku akan memotong tangan (hukuman yang sama 

diterapkan pada setiap orang) fatimah anak dari Muhammad jika dia melakukan pencurian”. 

  Begitu pula Rasulullah memberikan kebebasan ketika fathu makkah (pembebasan kota 

makkah) kepada orang yang tidak beragama Islam dan tidak memaksa mereka untuk masuk 

Islam padahal dia mampu untuk memaksa orang-orang makkah ketika itu. Rasulullah  berkata 

kepada orang-orang makkah non muslim ketika itu : 

ٍ، ٔيٍ أغهق بابّ فٕٓ )يٍ دخم داس أبٙ سفٛاٌ فٕٓ آيٍ، ٔيٍ أنقٗ انسًلح فٕٓ آي 

25آيٍ(. سٔاِ يسهى
 

 Artinya: “Barang siapa masuk rumah Abi Sufyan maka dia telah aman, barang siapa yang 

menyarungkan pedangnya maka dia telah aman, barang siapa yang menutup pintu rumahnya 

maka dia telah aman”. 

  Bisa dipahami dari hadist diatas bahwa Nabi tidak memaksa orang yang ada di Makkah 

untuk memeluk agama Islam namun memberikan kebebasan terhadap mereka untuk 

menentukan apa yang mereka pilih, dan masih banyak lagi hadist-hadist yang mengandung 

nilai-nilai HAM, yang menunjukkan bahwa dalam Islam nilai-nilai HAM sangat dijunjung 

tinggi. 

2. Fikih Prioritas 

  Fikih secara etimologi dalam bahasa arab memiliki makna Al-Fahmu (Pemahaman 

secara sistematis). Sedangkan secara terminologi fiqh adalah pengetahuan tentang hukum 

syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dengan dalilnya secara terperinci 

sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Yusuf Al-Judai bahwa fikih adalah: 

.يعشفت األدكاو انششٚعت انعًهٛت انًكخسبت يٍ أدنخٓا انخفصٛهٛت() 
26

   

  Secara etimologi awlawiyyat  merupakan kata dalam bahasa arab yang berupa isim 

tafdhȋl (kata yang menunjukkan keutamaan), awlawiyyat dalam penggunaan bahasa arab 

memiliki dua makna yaitu: lebih utama dan lebih mendekati.
27

 Adapun secara terminologi maka 

awlawiyyat terkhusus dalam masalah agama digunakan dalam 3 hal yang kesemuanya memiliki 

makna lebih berhak didahulukan daripada yang lainnya, 3 hal itu adalah
28

: 

a. Pada standar pemikiran memiliki makna: pengetahuan yang bagus dalam penegakan agama 

beserta tingkatannya dan keberagamannya 

                                                                                                                                                                                                                 
Hajjaj An-Naisaburi, Al-Musnad As-Shahȋh Al-Mukhtashar bi Naqli Al-„Adl „an „Adl ilâ Rasulillah ملسو هيلع هللا ىلص (Beirut: Dar 

Ihya‟ At-Turats Al-„Arabi, t.t), juz.3 hlm.1315. 

  25. Muslim Bin Hajjaj An-Naisaburi, Al-Musnad As-Shahȋh........, juz.3 hlm.1407. 

   26. Abdullah Bin Yusuf Al-Judai‟, Taisir „Ilmu Ushȗl Al-Fiqh, (Beirut: Muassasah Ar-Rayyan, 1997), hlm. 

11. 

  27. Muhammad Al-Wakily, Fiqh Al-Awlawiyyat Dirâsah fi Ad-Dhawabit, ( AL-Ma‟had Al-„Alami li Al-
Fikri Al-Islamy, 1997), hlm.7 

  28. Ibid., hlm. 13-14. 
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b. Pada standar pelaksanaan digunakan dalam bidang dakwah maknanya: penngetahuan tentang 

yang lebih didahulukan dalam dakwah 

c. Pada standar pelaksanaan digunakan dalam bidang pergesekan atau pertentangan maknanya: 

pengetahuan tentang yang lebih didahulukan dalam hukum apabila ada pertentangan. 

  Adapun fikih prioritas sebagai satu disiplin ilmu menurut Yusuf Al-Qaraḍawi adalah:  

ٔضع كم شٙء فٙ يشحبخّ بانعذل، يٍ األدكاو ٔانقٛى ٔاألعًال، ثى ٚقذو األٔنٗ فاألٔنٗ، بُاء 

.عهٗ يعاٚٛش ششعٛت صذٛذت ٚٓذٖ إنٛٓا َٕس انٕدٙ، َٕٔس انعقم
29
 

Artinya:meletakkan segala sesuatu pada peringkatnya dengan adil dari segi hukum, nilai, dan 

pelaksanaannya, kemudian mendahulukan yang lebih utama berdasarkan penilaian syariah 

yang shahih, yang diberi petunjuk oleh cahaya wahyu dan diterangi oleh akal.
30

  

  Dalam membaca fikih prioritas perlu juga membaca fikih pertimbangan. Fikih prioritas 

berkaitan erat dengan fikih pertimbangan (muwazanah) yang mana memiliki peran sebagai :
31

 

a. Pertimbangan antara berbagai kemaslahatan 

b. Pertimbangan antara berbagai kemudharatan 

c. Pertimbangan antara maslahat dan mudharat apabila bersatu 

Kemudian fikih prioritas menentukan manakah yang lebih diprioritaskan. 

  Sedangkan dalam menentukan masalah yang diprioritaskan maka perlu melihat tentang 

kemaslahatan yang ada. Kemaslahatan sendiri tidak berada pada satu tingkatan namun terbagi 

menjadi : dharuriyyât, hajjiyât dan tahsiniyyât . hal-hal yang dharuriyyât harus di prioritaskan 

atas yang hajjiyât dan hajjiyât harus diprioritaskan atas tahsiniyyât .
32

 Namun apabila di suatu 

masalah memiliki banyak maslahat atau banyak madharat atau terdapat maslahat sekaligus 

madharat sehingga sukar menentukan mana yang di prioritaskan Yusuf Al-Qaraḍawi 

memberikan beberapa metode sebagai berikut:  

a. Prioritas antara maslahat
33

 

 Dalam menentukan prioritas antara maslahat Yusuf Qaradhawi menyebutkan bahwa 

beberapa kaidah berikut bisa digunakan dalam menentukan mana yang di prioritaskan : 

 حقذو انًصهذت انًخٛقُت عهٗ انًصهذت انًظَُٕت أٔ انًْٕٕيت 
Artinya: Mendahulukan maslahat yang sudah pasti daripada maslahat yang diduga atau 

diragukan 

 حقذو انًصهذت انكبٛشة عهٗ انًصهذت انصغٛشة 
                                                             

  29 . Yusuf Al-Qaraḍawi, Fȋ Fiqhi Al-Awlawiyyat..................,hlm. 9 

  30. Yusuf Al-Qaraḍawi, Fikih Prioritas Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur‟an dan As-Sunnah, 

(Rabbani Press, 1998), hlm. 5. 

  31. Yusuf Al-Qaraḍawi, Fikih Prioritas....................., hlm.31 
 32., Ibid., hlm.32. 

 33. Ibid., hlm. 32-33. 
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Artinya: Mendahulukan maslahat yang  besar daripada maslahat yang kecil 

 حقذو يصهذت انجًاعت عهٗ يصهذت انفشد 
Artinya: Mendahulukan maslahat sosial daripada maslahat individual 

 انكثشة عهٗ يصهذت انقهتحقذو  
Artinya: Mendahulukan maslahat yang global daripada maslahat minoritas 

 حقذو انًصهذت انذائًت عهٗ انًصهذت انعاسضت أٔ انًُقطعت 
Artinya: Mendahulukan maslahat yang continue daripada maslahat yang sementara dan 

insidental 

 نجْٕشٚت ٔاألساسٛت عهٗ انًصهذت انشكهٛت ٔانٓايشٛتحقذو انًصهذت ا 
Artinya: Mendahulukan maslahat yang inti dan fundamental daripada maslahat yang 

bersifat formalitas dan sampingan. 

 حقذو انًصهذت انًسخقبهٛت انقٕٚت عهٗ انًصهذت اٜحٛت انضعٛفت 
Artinya: Mendahulukan maslahat masa depan yang kuat daripada maslahat kekinian yang 

lemah. 
b. Prioritas antara mudharat

34
 

 Dalam penentuan madharat yang lebih diprioritaskan untuk dicegah Yusuf Al-Qaraḍawi 

menyebutkan beberapa kaidah yaitu: 

 ال ضشس ٔال ضشاس 
Artinya: Tidak (diperbolehkan) ada bahaya dan tidak boleh membahayakan 

 انضشس  ٚضال بقذس اإليكاٌ 
Artinya: Suatu bahaya sedapat mungkin harus disingkirkan 

 انضشس ال ٚضال بضشس يثهّ أٔ أكبش يُّ 
Artinya: Suatu bahaya tidak boleh disingkirkan dengan bahaya yang sepadan atau lebih 

besar 

 انضشسٍٚ ٔإٌْٔ ششٍٚ ٚشحكب أخف 
Artinya: Bahaya yang lebih ringan dibandingkan bahaya yang lainnya boleh dilakukan  

 ٚخذًم انضشس األدَٗ نذفع انضشس انألعهٗ 
Artinya: Bahaya yang lebih ringan boleh dilakukan untuk menolak bahaya yang lebih besar 

 انضشس انعاوٚخذًم انضشس انخاص نذفع  
Artinya: Bahaya yang bersifat khusus boleh dilakukan untuk menolak bahaya yang bersifat 

umum 
c. Prioritas antara maslahat dan mudharat

35
 

 Untuk menentukan apabila suatu maslahat bercampur dengan mafsadat Yusuf Al-

Qaraḍawi menyebutkan beberapa kaidah yaitu: 

 دسء انًفاسذ أٔنٗ يٍ جهب انًصانخ 
Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat 

 انًفسذة انصغٛشة حغخفش يٍ أجم انًصهذت انكبٛشة 

                                                             
 34. Yusuf Al-Qaraḍawi, Fikih Prioritas................, hlm.34 

 35. Yusuf Al-Qaraḍawi, Fikih Prioritas.................., hlm.35. 
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Artinya: Kerusakan yang kecil dimaafkan untuk memperoleh kemaslahatan yang lebih besar 

 سذة انعاسضت يٍ أجم انًصهذت انذائًتحغخفش انًف 
Artinya: Kerusakan yang bersifat sementara dimaafkan demi kemaslahatan yang 

berkesinambungan 

 ال حخشك يصهذت يذققت يٍ أجم يفسذة يخًْٕت 
Artinya: Kemaslahatan yang sudah pasti tidak boleh ditinggalkan karena ada kerusakan 

yang baru diduga adanya. 
 Prioritas dalam pendapat Fikih, Pandangan manakah yang tidak boleh dipertentangkan  

sehingga tidak ada toleransi dan pandangan mana yang memberikan toleransi untuk 

bertentangan dalam fikih. 
36

 

 Adapun melihat dari sisi hukum yang ditetapkan maka dibagi menjadi 2 yaitu: yang 

ditetapkan oleh Naṣ dan yang ditetapkan oleh ijtihad. 

a. Yang ditetapkan Naṣ ada empat yaitu :
37

 

1) Naṣ qat‟ȋ tsubȗt (ketetapannya) dan qat‟ȋ dilâlah (penunjukannya) 

  Menurut Yusuf Al-Qaraḍawi orang yang Naṣ yang seperti ini tidak banyak, dan 

orang-orang yang seperti ini dianggap benar-benar keluar dari Islam dan perkataannya 

harus diabaikan. 

2) Naṣ ẓannȋ tsubȗt dan qat‟i dilâlah 

3) Naṣ qat‟i tsubȗt dan zhanni dilâlah 

4) Naṣ ẓannȋ tsubȗt dan ẓannȋ dilâlah 

  Adapun pada 3 macam yang terakhir maka terjadinya suatu perselisihan atau 

perbedaan pendapat disini sesuatu yang diperbolehkan tentunya dengan dalil dan tidak 

mencari-cari yang paling mudah. 

b. Yang ditetapkan dengan ijtihad  

 Yusuf Al-Qaraḍawi menyebutkan bahwa tidak boleh terjadi saling mengingkari antara 

ulama yang satu dan yang lainnnya akan tepapi  memiliki peluang untuk mendiskusikannya 

dengan ulama yang lainnya dalam suasana saling menghormati.
38

 

3. Maqâṣid As-Syarȋ‘ah  

  Maqâṣid merupakan sebuah terma yang berasal dari bahasa arab “يقاصذ” yang memiliki 

makna: maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Jasser Auda menyebutkan bahwa 

                                                             
 36. Yusuf Al-Qaraḍawi, Fikih Prioritas ......................., hlm.95 

37. Ibid., hlm.96-102 
38. Yusuf Al-Qaraḍawi, Fikih Prioritas ...................., hlm.96 
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Maqâṣid hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu.
39

  

Maqâṣid dalam klasifikasi tradisional terbagi menjadi 3 „tingkatan keniscayaan‟ (level of 

necessity) yaitu: dharuriyyat ( keniscayaan), hajiyyat (kebutuhan) dan tahsiniyyat (kelengkapan). 

Dharuriyyat sendiri terbagi menjadi 5: hifż ad-dȋn (perlindungan Agama), hifż an-nafs 

(perlindungan jiwa), hifż al-mâl (perlindungan harta), hifż al-„aql (perlindungan akal), hifż an-

nasl (perlindungan keturunan), dan beberapa pakar usul fikih menambahkan hifż al-„ird 

(perlindungan kehormatan).
40

 

  Kemudian teoritikus kontemporer melakukan perbaikan terhadap teori tradisional
41

: 

a. Perbaikan jangkauan Maqâṣid: 

 Maqâṣid „ammah (maksud-maksud umum) ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam 

seperti: keniscayaan, kebutuhan, keadilan, dan kemudahan. 

 Maqâṣid khassah (maksud-maksud khusus) ditelaah dari seluruh isi „bab‟ hukum 

tertentu seperti: kesejahteraan anak dalam hukum keluarga. 

 Maqâṣid juz‟iyyah (maksud-maksud parsial) yaitu maksud-maksud di balik suatu Naṣ 

atau hukum tertentu seperti: maksud meringankan kesulitan dalam membolehkan orang sakit 

tidak berpuasa. 

b. Perbaikan jangkauan orang yang diliputi 

 Maqâṣid klasik individual diperluas menjadi masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia 

seperti Ibn „Asyur, Rasyid Ridha, dan Yusuf Al-Qaraḍawi.
42

 

c. Perbaikan sumber Maqâṣid dan tingkatan keumuman Maqâṣid : 

 Teori klasik digali dari literatur fikih dalam madzhab-madzhab fikih cendekiawan 

kontemporer memperkenalkan Maqâṣid umum yang digali langsung dari Naṣ. Seperti Rasyid 

Ridha, Ibn „Asyur, Al-Ghazali, Yusuf Al-Qaraḍawi, Taha Al-„Alwani. 

  Dari hal di atas Jasser Auda menyebutkan bahwa struktur Maqâṣid lebih tepat 

dideskripsikan dengan struktur “multidimensional”, dimana tingkatan keniscayaan, jangkauan 

hukum, jangkauan orang dan tingkatan keumuman Maqâṣid seluruhnya dilihat sebagai dimensi-

dimensi valid yang merepresentasikan sudut pandang dan klasifikasi yang valid.
43

 Dalam HAM 

tuntutan yang ada adalah penyamaan dan penyetaraan hak dasar atas semua orang, HAM 

                                                             
 39. Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, terjemah Maqasid Syariah as Philosophy of 

Islamic Law: A System Aproach, (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 32. 

 40. Ibid., hlm.34. 

 41. Ibid., hlm.36-37 
 42. Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam..................., hlm.37. 

 43.  Ibid., hlm.40. 
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menimbang hak manusia sebagai seorang individu yang memiliki hak atas kehidupannya yang 

tidak boleh diambil darinya, dalam pandangan Maqâṣid As-Syarȋ„ah disamping melihat manusia 

itu sebagai seorang individu  yang memiliki hak atas dirinya manusia adalah makhluk berakal 

yang mendapatkan tugas dari penciptanya sebagai “khalifah” di muka bumi, sehingga hak-

haknya selain ditimbang darinya sebagai seorang individu ditimbang juga dari segi agama 

sebagai tugas yang diembankan kepadanya. Sehingga dalam Maqâṣid As-Syarȋ„ah dikenallah 

Maqâṣid Al-Khamsah demi tercapainya hak-haknya ia memiliki kewajiban yang dibebankan 

kepadanya demi terlaksananya hak-hak bagi semua individu. 

  Konsep yang bisa digunakan dalam perumusan HAM bersama demi memberantas 

ambiguitas dalam pemaknan HAM dari pemaparan di atas adalah fikih prioritas (standar 

prioritas) yang ditawarkan oleh Yusuf Qaradhawi yang menggunakan Maqâṣid As-Syarȋ„ah 

sebagai ukurannya. Sehingga ada 3 poin yang bisa kita gunakan: 

a. Kebaikan harus dilaksanakan 

b. Keburukan harus dicegah 

c. Apabila kebaikan dan keburukan bercampur maka diambil yang paling yang paling baik 

dengan resikonya. 

  Kemudian semua hal tersebut ditimbang dalam kaca mata Maqâṣid As-Syarȋ„ah yang 

mana telah disebutkan bahwa struktur Maqâṣid As-Syarȋ„ah memiliki sifat multidimensional. 

C. Metode Penelitian dan Analisis Data 

 Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research), maksudnya 

adalah dengan meneliti teks-teks yang berkaitan dengan masalah yang dipaparkan. Sehingga 

metode analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. sebagaimana yang disebutkan Miles 

dan Huberman
44

 bahwa metode analisis kualitatif adalah sebuah metode dalam penelitian yang 

memiliki empat tahapan yaitu
45

: 1.Pengumpulan data: Pengumpulan data yang diperlukan dalam 

penelitian bisa menggunakan berbagai cara diantaranya: wawancara, pengamatan, observasi, dan 

dokumentasi. Pengumpulan data ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan memiliki dasar 

data guna menentukan hasil akhirnya. 2.Reduksi data: Reduksi data dilakukan dengan meringkas 

data, memilah hal yang pokok, memfokuskan hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. 

                                                             
 
44

. Jenis metode penelitian ini bisa dibaca lengkap dalam, Mattew B. Miles dan Michael Hubberman, Analisis Data 
Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru, (Jakarta: UI Press,1992).  

 45 . “Teori Analisis Data Miles Dan Huberman Lengkap Dengan Pengertian Dan Tahapan”, dikutip dari 
https://www.galinesia.com/2017/11/teori-analisis-data-miles-dan-huberman.html, diakses pada hari Minggu tanggal 07 

April 2019 jam 21.00 WIB. 

https://www.galinesia.com/2017/11/teori-analisis-data-miles-dan-huberman.html
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Penyederhanaan data kualitatif dapat ditransformasikan dalam banyak cara: melalui seleksi yang 

ketat, ringkasan atau uraian singkat bisa juga merubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-

peringkat. 
46

 3.Penyajian data: Pada tahap penyajian data, data penelitian bisa disajikan dalam 

bentuk teks narasi maupun tabel. Hal ini dilakukan untuk mempermudah memahami masalah yang 

dikaji dan merencanakan langkah selanjutnya yang harus dilakukan. 4.Kesimpulan atau verifikasi: 

Penarikan kesimpulan dari data yang disajikan dilakukan pada tahap ke empat ini. Kesimpulan dari 

data-data yang diperoleh dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan 

sejak awal. 

D. Hasil Penelitian 

1. Pengertian HAM 

 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 budi
47

. Berangkat dari sini HAM berarti dasar-dasar yang 

dimiliki oleh makhluk yang berakal budi. HAM dalam UU No.39 Tahun 1999 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.
48

 

Menurut Jan Materson dari komisi  HAM PBB, HAM adalah: hak-hak yang melekat pada 

setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup.
49

 John Locke menyebutkan 

bahwa, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati.
50

  A.J.M 

Milne berpendapat, HAM adalah hak yang dimiliki oleh umat manusia di segala masa dan 

segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia.
51

 Sedangkan menurut 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, 

                                                             
 

46
 . Mattew B. Miles dan Michael Hubberman, Analisis Data Kualitatif............, hlm.16 

47
  . https://Kbbi.web.id, diakses pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, jam 08:00 WIB. 

48 . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 1 ayat 1 

 49. Trianto dan Titik Triwulan Tatik, Falsafah Negara & Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta: Prestasi 

Pustaka Publisher, 2007), hlm.259.  

 50 . Ibid., hlm.260. 
 51. Rizky Ariestandi Irmansyah, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 

2013), hlm.63. 
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hak itu mungkin dilanggar tapi tidak pernah dapat dihapuskan, hak asasi manusia merupakan 

hak hukum.
52

 Dari pengertian-pengertian yang sudah disebutkan bisa kita simpulkan bahwa 

HAM merupakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap insan yang dimilikinya sejak ia dilahirkan 

sebagai manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi tanpa membedakan gender, maupun 

status sosial. 

2. Pengertian Budaya 

 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 maju
53

. Menurut Raymond Wiliams dalam 

bukunya Culture an society  penggunaan istilah budaya memiliki  3 arus dalam 

mengartikannya yaitu:
54

 

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.
55

 

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.
56

 

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.
57

 

                                                             
 52 . Ibid., hlm.63. 

 53  . https://Kbbi.web.id, diakses pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, jam 08:00 WIB. 

 54  . Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto (ed), Teori-Teori Kebudayaan (Yogyakarta: KANISIUS, 
2005) ,hlm.8 

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

 57 . Ibid., hlm.11 
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3. Perkembangan HAM 

 Jimly Assiddiqie menyebutkan terkait perkembangan HAM di Barat dibagi menjadi 3 

generasi yaitu:
58

 

a. 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.  

b. 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.
59

 

c. 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 pembangunan dari segi ekonomi, sosial, 

budaya, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
60

 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.
61

 Pada periode pertama (1908-1945) konsep HAM yang mulai mengemuka mengenai 

hak atas kemerdekaan, Pada periode kedua (1945-1950) dalam perkembangannya perdebatan 

mengenai HAM terjadi ketika pembentukan Rancangan UUD oleh BPUPKI. 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 

                                                             
 58  . Widiada Gunakarya, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Penerbit ANDI- Anggota IKAPI, 

2017), hlm.22 

  59 . Widiada Gunakarya, Hukum.......,hlm.23 
  60 . Ibid., hlm.24 

  61 . Widiada Gunakarya, Hukum.......,hlm.25.  
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ini setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan berlakunya UUDS 1950 pada 

periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959. 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. 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, dengan diadopsinya 

norma HAM internasional melalui ratifikasi dan institusionalisasi, maka dimulailah periode 

1998-sekarang. 
62

 

4. Hubungan HAM dan Budaya 

 Pandangan mengenai HAM dalam konteksnya dengan budaya ada empat pandangan 

yaitu:
63

 

a. Universal Absolut 

HAM bersifat universal belaka tanpa melihat profil budaya yang melekat pada tiap-tiap 

bangsa. 

b. Universal Relatif 

HAM bersifat universal namun masih mengakui asas-asas hukum internasional, d 

isamping mengakui keuniversalan HAM asas-asas yang terbentuk dari kebudayaan 

internasional diakui keberadaannya. 

c. Partikularisme Absolut 

HAM merupakan persoalan masing-masing bangsa sehingga dokumen internasional 

ditolak, sehingga yang berlaku adalah kebudayaan bangsa itu sendiri tanpa melihat 

kebudayaan internasional. 

d. 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. 

                                                             
  62 . Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (bandung: 
Alumni, 2001), hlm.32  

  63 . Ibid., hlm.155. 



17 
 

5. 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.
64

 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 penjajahan Kompeni Belanda turut mempengaruhi budaya bangsa.
65

 

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)
 66

 adalah: 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. 

6. 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. 

  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 

                                                             
  64 . Yuli Asmara, “LGBT......., hlm.287  

  65 . Suwarno, Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, (Yogyakarta: KANISIUS, 1993), hlm.17 
  66 . Suwarno, Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, (Yogyakarta: KANISIUS, 1993), hlm.11 
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maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan 

lainnya.
67

 

  Pasal 3 ayat 3: setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan 

manusia tanpa diskriminasi.
68

 

  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.
69

 

  Pasal 6 ayat 2: identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat 

dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.
70

 

  Pasal 13: setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari 

ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi 

kesejahteraan pribadinya.
71

 

  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.
72

 

  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.
73

 

  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.
74

 

  Pasal 74: tidak satu ketentuanpun dalam undang-undang ini boleh diartikan bahwa 

pemerintah, partai, golongan, atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau 

menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini.
75

 

                                                             
 67 . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 1 ayat 3. 

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

 
69

 . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 6 ayat 1 

 70 . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 6 ayat 2. 

 71 . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 13 

 72 . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 71 

 73 . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 72 
 74 . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 73 

 75 . UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 74 
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  Universalitas dan kontekstualitas pada pasal-pasal yang di sebutkan meliputi: larangan 

diskriminasi budaya, perlindungan identitas budaya, hak pengembangan budaya, kewajiban dan 

tanggung jawab pemerintah dalam hal budaya, pembatasan dan larangan budaya. 

  Islam dan HAM memiliki nilai-nilai dasar yang sama yaitu: egaliter (kesamaan),  

freedom (kebebasan) dan justice (keadilan), sehingga bisa dikatakan Islam dan HAM selaras. 

Islam sebagai agama yang “rahmatan lil „alamin” memiliki arti Islam membawa kebaikan ke 

seluruh Alam Semesta. Hak-hak asasi manusia dalam Islam sangat dihormati dan dijungjung 

tinggi sebagaimana yang tertera pada dua dasar agama Islam yaitu: Al-Qur‟an dan Hadis yang 

shahih. Fikih prioritas (standar prioritas) merupakan sebuah metode yang ditawarkan oleh 

Yusuf Al-Qaradhawi yang bisa digunakan dalam memaknai HAM yang masih banyak terjadi 

perdebatan di dalamnya, yang dimaksud dengan fikih prioritas (standar prioritas) adalah: 

meletakkan segala sesuatu pada peringkatnya dengan adil dari segi hukum, nilai, dan 

pelaksanaannya, kemudian mendahulukan yang lebih utama berdasarkan penilaian syariah yang 

shahih, yang diberi petunjuk oleh cahaya wahyu dan diterangi oleh akal. Maqâṣid As-Syarȋ„ah 

merupakan maksud-maksud disyariatkannya hukum Islam, dimana Maqâṣid As-Syarȋ„ah ada 5 

yaitu: hifż ad-dȋn (perlindungan agama), hifż an-nafs (perlindungan jiwa), hifż al-mâl 

(perlindungan harta), hifż al-„aql (perlindungan akal), hifż an-nasl (perlindungan keturunan) dan 

ditambahkan oleh beberapa pakar usul fikih hifż al-„ird (perlindungan kehormatan), yang mana 

Maqâṣid As-Syarȋ„ah menurut Jaser „Audah berstruktur “multidimensional” maksudnya melihat 

keseluruhan tingkatan keniscayaan, jangkauan hukum, jangkauan orang, serta tingkatan 

keumuman  sebagai dimensi yang valid yang menggambarkan sudut pandang dan klasifikasi 

yang valid. 

Maqâṣid As-Syarȋ„ah apabila dikaitkan dengan HAM maka bisa kita katakan dengan 

dilaksanakannya Maqâṣid As-Syarȋ„ah maka nilai-nilai yang diusung dalam HAM bisa terpenuhi 

dan dengan diabaikannya Maqâṣid As-Syarȋ„ah nilai-nilai yang ada pada HAM terabaikan. HAM 

muncul di kancah internasional setelah terjadinya Perang Dunia II yang kala itu banyak hak-hak 

yang dilanggar, agar hal tersebut tidak terulangi maka dideklarasikan HAM sedunia oleh PBB pada 

tahun 1948. Di Indonesia sendiri HAM mulai mengemuka sebelum kemerdekaan dengan 

tuntutannya atas kemerdekaan bangsa Indonesia.Indonesia merupakan  negara hukum sehingga 

setiap perilaku masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang tertuang dalam undang-

undang, Ideologi Indonesia dalam melaksanakan HAM adalah Pancasila yang terbentuk dari 

sejarah budaya bangsa, Indonesia terdiri dari beragam agama dan suku yang membetuk budaya 
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bangsa maka sudah sewajarnya HAM di Indonesia menimbang budaya dalam pelaksanaannya. 

Budaya dalam Undang-Undang memiliki hak untuk dilindungi, dan dilestarikan selama budaya itu 

baik dan memberikan dampak yang baik hal ini dikuatkan dengan diratifikasikannya hak ekosob 

pada tahun 2005. Namun apabila budaya tersebut tidak baik atau memberikan dampak yang tidak 

baik maka harus dihilangkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.  

E. Kesimpulan 

Ringkasnya kesimpulan dari pemaparan penelitian tentang sifat universal dan kontekstual 

UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dalam 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. 

F. 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. 
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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. 
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