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ABSTRAK 

HAK KONSTITUSIONAL PEMENUHAN PENDIDIKAN 

DI DAERAH PENDUDUKKAN 

(Studi Kasus Daerah Pendudukkan Moro-moro Kabupaten Mesuji 

Lampung) 

 

Oleh 

PIPIN LESTARI  

   

Pendidikan merupakan salah satu hak yang paling asasi yang dimiliki 

oleh setiap orang yang itu diatur dalam UUD 1945. Oleh karena itu, setiap 

manusia berhak mendapatkan pendidikan tanpa memandang dimana dia 

bertempat tinggal. Tujuan dari Penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

pemenuhan pendidikan di daerah pendudukkan Moro-moro (studi kasus 

daerah pendudukkan Moro-moro Kabupaten Mesuji Lampung). Jenis 

penelitian yang digunakan jenis penelitian empiris. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan pendidikan sebagai hak 

konstitusional di daerah pendudukkan yakni di daerah pendudukkan Moro-

moro Kabupaten Mesuji telah diberikan  dan dipenuhi oleh Pemerintah 

Kabupaten Mesuji dengan melakukan perpindahan disekolah terdekat karena 

Pemerintah Kabupaten Mesuji tidak memiliki atas daerah pendudukkan di 

Moro-moro tetapi pemerintah kabupaten mesuji menerima anak-anak 

Pendudukkan Moro-moro di  SD N 2 Bukoposo, SD N 1 Gedung Boga, dan 

SD N 2 Gedung Boga kecamatan way Serdang Kabupaten Mesuji. 

Pemerintah Kabupaten Mesuji telah merevitalisasi atau membangun 

sekolah-sekolah tersebut guna menampung anak-anak pendudukkan Moro-

moro untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Namun dalam pemenuhan 

pendidikan di pendudukkan Moro-moro ini tidak terlaksana dengan baik  

disebabkan adanya beberapa kendala-kendala  dalam pemenuhan pendidikan 

yakni dari kendala hukum, geografis dan sosial masyarakat.  
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Abstract 

The Constitusional Right Of The Education 

Accomplishment In Area Of Inhabitant 

(Case Study Of Moro-Moro Area Sub-Province Mesuji Lampung) 

By 

Pipin Lestari 

 

Education is the one of human right that belongs to everyone which is set on UUD 

1945. There for everyone have a right to get education without considering where 

he live. The purpose of the research is used to know education accomplishment in 

the area of Moro-Moro (Case Study Of Moro-Moro, Area Sub-Province Mesuji, 

Lampung). The type of the research that used is the empirical research type. Based 

on the result of the research can be concluded that education accomplishment as a 

right of constitutional in the area of Moro-Moro Sub-Province Mesuji already 

given and Sufficied by Government of Sub-Province Mesuji to do the movement 

in the proximate school because of the government on Sub-Province Mesuji do 

not have the area of Moro-Moro but the government Sub-Province Mesuji accept 

the children of Moro-Moro area SD N 2 Bukoposo, SD N 1 Bendung Boga, and 

SD N 2 Gedung Boga Subdistrict of Way Serdang Sub-Province Mesuji. The 

Government of Sub-Province Mesuji already revitalize or build that schools to 

accommodate the children of Moro-Moro to be able to continue education. 

However in a education accomplishment of Moro-Moro is not carried out 

properly because of any cantraint in a education accomplishment that is the 

constraint of the law, geographical, and of the society. 

Keyword: The Constitutional Right, Education, and Inhabitant. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan merupakan salah satu hak yang paling asasi yang  dimiliki oleh 

setiap orang. Pendidikan yang baik akan menciptakan sumber daya manusia yang 

memiliki kompetensi tinggi dalam menjawab era globalisasi yang penuh dengan 

tantangan dan kompetisi. Pendidikan membawa pengaruh yang sangat besar 

terhadap pengembangan hidup setiap individu dan masyarakat melalui 

peningkatan kemampuan intelektual kemampuan-kemampuan emosi dalam 

menghadapi berbagai hal, serta kemampuan-kemampuan mototrik dalam 

menggiatkan dan mengkoordinasikan gerakan individu. Pendidikan merupakan 

suatu proses yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia yang menjadi subyek dan 

obyek dari upaya pendidikan  itu sendiri.
1
  

Pentingnya pendidikan ini bagi masyarakat tergambar dari peranan yang 

dibawa dalam kegiatan pendidikan dalam kaittanya dengan perkembangan 

seseorang. Redja Mudyahardjo menyatakan bahwa pendidikan secara langsung 

mendorong perubahan kemampuan seseorang, kulitas kemampuan kognitif, 

afektif dan psikomotor, dari ketiga peningkatan tersebut dapat dipergunakan untuk 

                                                           
1
 Asep Tapipi Yani, “Wajar” Kebijakan Publik Untuk Pendidikan Orang Miskin, Bandung: 

Anggota IKAPI, hlm. 49.  
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lebih meningkatkan taraf hidupnya sebagai manusia, warga masyarakat dan warga 

negara
2
.  

Perkembangan masyarakat sangat bergantung pada kondisi pendidikan 

masyarakatnya sebagai potensi pendidikan diwilayah tersebut. Sifatnya mutlak 

dalam kehidupan, baik dalam kehidupan seseorang, keluarga, maupun bangsa dan 

negara. Maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh majunya mundurnya 

pendidikan bangsa itu. Plato menjelaskan bahwa pendidikan dikonsepsikan 

sebagai proses penyiapan manusia sebagai warga pendukung terwujudnya negara 

ideal
3
. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

memegang peranan penting dalam meningkatkan kemampuan setiap individu, 

mendorong kemajuan masyarakat dan bangsa karena dengan pendidikan yang 

ditempuh memungkinkan seseorang atau pihak tertentu untuk mampu 

berkembang secara wajar dalam aspek sosial, ekonomi, industri dan sebagainya. 

Oleh karena itu, dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 

menyatakan salah satu dari  tujuan Negara Republik Indonesia  yakni untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Salah satu dari  tujuan negara Indonesia ialah mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh 

pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa 

memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender. Kecerdasan kehidupan 

berbangsa dan bernegara akan tercapai melalui pemberian suatu pendidikan yang 

terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan setiap Warga Negara 

                                                           
2
 Abdul Rahmat, Pengantar Pendidikan, Gorontalo: Ideas Publishing, 2014.hlm.7.  

3
  Syaeful Sagala.Administrasi Pendidikan Kontemporer.Bandung: Alfabeta,2009.hlm.10   
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Indonesia (WNI). Oleh karena itu, Pendidikan  merupakan salah satu hak yang 

paling asasi atau hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Pendidikan merupakan 

salah satu hak yang harus dipenuhi oleh negara untuk warga negaranya  demi 

kesejahteraan rakyatnya sendiri. Pemenuhan pendidikan juga menjadi salah satu  

indikator utama untuk menentukan kemajuan suatu negara. Dengan pendidikan 

yang dimiliki setiap warga negaranya semakin tinggi, maka akan membukakan 

banyak peluang karier bagi setiap orang yang mendapatkannya, dan setiap orang  

dapat mencapai cita-citanya melalui pendidikan yang diperolehnya. 

Pendidikan menjadi hak dasar bagi setiap individu sehingga pendidikan 

sebagai sebuah hak yang hakiki, maka dalam konstitusi negara Indonesia hak atas 

pendidikan telah diatur  dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

(UUD NKRI)  Tahun 1945 dalam Pasal 28C dan Pasal 31 Ayat (3) yang berbunyi 

Pasal 28C “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari 

ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 31 ayat 3 “Setiap warga 

negara berhak mendapatkan pendidikan.”  

Berdasarkan kedua pasal diatas  memiliki arti  bahwa negara berkewajiban 

memenuhi hak atas pendidikan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali serta 

tanpa membedakan suku, ras, agama, atau bahkan keadaan sosial dan 

ekonominya. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa seluruh anak-anak Indonesia 

memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berhak 

untuk mengembangkan diri sebebas-bebasnya. Konsep pemenuhan hak atas 
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pendidikan merupakan implementasi  dari negara hukum. Hal ini terbukti dari  

Prinsip–prinsip yang dianggap ciri–ciri penting negara hukum menurut The 

International Commision of Jurist  itu adalah;
4
  

1. Negara harus tunduk pada hukum;   

2. Pemerintah menghormati hak-hak individu (Hak Asasi Manusia);  

3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.   

Pengakuan hak atas pendidikan merupakan perwujudan dari adanya 

pengakuan pemerintah terhadap hak-hak individu (Hak Asasi Manusia). Hak asasi 

manusiaialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap 

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 serta perlindungan harkat dan 

martabat manusia
5
. Melihat konsepsi hukum pengakuan hak-hak asasi 

manusiadalam konstitusi negara Indonesia merupakan implementasi dari negara 

hukum yang demokratis. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab salah 

satunya dalam mewujudkan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Dengan demikian bahwa hak pemenuhan pendidikan menjadi tanggung 

jawab pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.  

Penulis dalam penulisan ini berkenaan dengan pemenuhan hak konstitusional 

pemenuhan pendidikan didaerah Pendudukkan  penulis melakukan penelitian pada 

daerah Kabupaten Mesuji. Tepatnya di daerah Moro-moro Kecamatan Way 

Serdang Kabupaten Mesuji, yang merupakan daerah konflik register 45 yang telah 

                                                           
4
  Di kutip Jurnal, Jimly Asshiddiqie,  Gagasan Negara Hukum Indonesia. Volume III. 2010.  

5
 Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan 

Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 165.  
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berlangsung lama. Konflik register 45 adalah konflik penguasan dan pengelolaan 

hutan tanaman industri. Konflik ini telah menjadi silang sengketa antara investor, 

masyarakat dan pemerintah. Konflik register 45 hingga saat ini tidak menemukan 

penyelesaian  yang jelas  dikarenakan adanya saling lempar tanggung jawab, 

antara pemerintah pusat dan daerah, salah satu faktor utama yang membuat 

penanganan kasus-kasus konflik menjadi Adekuat
6
. Akibatnya berdampak pada 

kesengsaraan kehidupan masyarakat setempat khususnya dalam dibidang 

pendidikan. 

Masyarakat pendudukkan  Moro-moro yakni di daerah konflik register 45 

yang telah menjadi daerah pendudukkan oleh orang-orang pihak luar yang 

berdatangan dengan sendirinya tanpa ada izin dari pihak pemerintah setempat. 

Awal mula masuknya masyarakat ini berawal dari adanya krisis ekonomi pada 

1990-an, tepatnya pada tahun 1997 yang  menyebabkan  adanya penelantaran 

tanah oleh PT Silva Inhutani Lampung sehingga masyarakat satu persatu 

berdatangan mengelola tanah tersebut sampai menjadi pemukiman. Daerah 

pendudukkan ini semakin ramai, sehingga  masyarakat pendudukkan berinisiatif 

untuk  mendirikan beberapa Sekolah Dasar (SD) karena tidak adanya tempat 

pelayanan pendidikan disana. Ada 3 SD yang telah didirikan oleh masyarakat 

pendudukkan Moro-moro yakni SD Moro Seneng, yang terletak di didaerah 

pendudukkan Moro Seneng, SD Labuhan Makmur yang terletak di daerah 

pendudukkan Labuhan Ratu dan SD Moro Dewe yang terletak di pendudukkan 

Moro Dewe.  

                                                           
6 Merujuk KBBI,adekuat berarti tidak memenuhi syarat. Dalam Kasus register 45, saling 

lempar tanggung jawab dengan alasan kewenangan Pemerintah Pusat memandang hal itu 
merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.sementara daerah beranggapan sebaliknya.   
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Secara peruntukkan daerah kawasan Moro-moro didaerah register 45 ini 

merupakan kawasan hutan industri yang itu telah ditetapkan oleh gubenur 

Provinsi Lampung. Pemerintah Kabupaten Mesuji tidak memiliki wewenang 

terhadap daerah pendudukan tersebut, karena secara administratif bahwa daerah  

Moro-moro ini tidak terdaftar dalam Kabupaten Mesuji melainkan merupakan 

daerah kehutanan industri yang merupakan kewenangan dari Mentri Kehutanan. 

Lalu bagaimana Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam melakukan pemenuhan 

pendidikan untuk masyarakat pendudukkan Moro-moro tersebut. Berdasarkan 

kewilayahan pemerintah Kabupaten Mesuji tidak memiliki wewenang tetapi 

pemerintah Kabupaten Mesuji memiliki tanggung jawab atas pendidikan 

pendudukkan Moro-moro.   

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis ingin   menganalisis tentang 

bagaimana Hak Konstitusional pemenuhan  pendidikan Didaerah pendudukkan 

Moro-Moro Kabupaten Mesuji Lampung.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Bagaimanakah Hak Konstitusional Pemenuhan  Pendidikan di daerah 

Pendudukkan?(Studi Kasus Pendudukkan Moro-moro Kabupaten 

Mesuji Lampung) 

2. Apakah Kendala-kendala dalam Pemenuhan Pendidikan di daerah 

Konflik? (Studi Kasus Pendudukkan Moro-moro Kabupaten Mesuji 

Lampung) 
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1.3  Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian   

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan 

ketatanegaraan dan juga khususnya bertujuan untuk mengetahui:  

1. Untuk memberikan mengetahui bagaimana pemenuhan hak 

konstitusional pendidikan  di daerah  pendudukkan yakni daerah 

Moro-moro kabupaten mesuji. 

2. Untuk mengetahui atas kendala-kendala dalam pemenuhan hak 

konstitusional  pendidikan di daerah pendudukkan  yakni daerah 

Moro-moro kabupaten mesuji. 

 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu 

pengetahuan hukum, dalam hal ini khususnya di dalam hukum tata 

negara, memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu 

hukum yaitu hukum tata negara, khususnya dalam memahami hak 

konstitusional pemenuhan pendidikan didaerah pendudukkan  (Studi 

Pendudukkan Moro-moro Kabupaten Mesuji).  

b. Kegunaan Praktis  

Kegunaan Praktis dalam penelitian ini adalah:  
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1. Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai hak 

konstitusional pemenuhan pendidikan di daerah Pendudukkan 

(Studi daerah Moro-moro Kabupaten Mesuji).  

2. Bahan informasi atau bahan bacaan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan khususnya mahasiswa dalam memahami hak 

konstitusional pemenuhan pendidikan didaerah konflik.  

3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan 

berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan 

meneliti lebih jauh tentang masalah ini.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Pengertian Hak Konstitusional  

Pemikiran tentang hak konstitusional ini berawal dari pemikiran dan doktrin 

barat tentang hak-hak individu (individual Rights). Doktrin Barat,  Hak-hak 

individu dikonsepsikan sebagai hak-hak alamiah (natural rights), yang tercampur 

dengan hukum alam. Menurut Thommas Hobbes, setiap individu manusia 

memiliki hak-hak alamiah (jus naturale) yaitu kebebasan (liberty) untuk 

menggunakan kekuatannya sendi, sesuai dengan kemauannya sendiri, guna 

mempertahankan sifat hakikinya dalam kehidupannya. John locke menyatakan  

hak-hak alamiah sebagai hak atas hidup, kebebasan, dan milik. Menurut Sir 

William Blackstone hak-hak alamiah adalah perbuatan atau tindakan manusia 

tunduk pada hukum alam dan bahwa tidak ada satupun hukum buatan manusia 

dapat dianggap sah(Valid) apabila bertentangan dengan hukum alam.
7
Paine 

menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan sama dan memiliki hak-hak 

alamiah yang sama. Paine membedakan antara hak-hak alamiah (Natural rights) 

                                                           
7
 Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (constitusional Complaint), Jakarta; 

Sinar Grafika,hal 112-120.  
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dan hak-hak sipil
8
. Setelah perang dunia II dan berdirinya Perserikatan Bangsa-

Bangsa, gagasan tentang hak-hak alamiah mulai disoroti dan diperhatikan. Tujuan 

dibentuknya PBB pada saat itulah yakni menjadikan pemajuan dan dorongan 

kearah penghormatan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan mendasar tanpa 

diskriminasi. Sejak penandatanganan Piagam PBB dan Pembentukan Komisi PBB 

tentang Hak Asasi Manusia (1946), istilah hak-hak alamiah menjadi terkenal 

sebagai hak asasi manusia yang terkenal yakni Deklarasi universal HAM 

(universal declaration of human rights). Hak Asasi Manusia menjadi lebih intersif 

yakni makin banyak negara memasukkan jaminan dan perlindungan HAM itu 

secara tertulis kedalam konstitusinya. Berawal dari doktrin hak-hak alamiah yang 

kemudian dikenal menjadi Hak-hak Asasi Manusia berevolusi menjadi hak-hak 

konstitusional setelah itu dijamin dalam Konstitusi.  

Demi  mencapai cita-cita bernegara salah satu substansi yang dimuat dalam 

konstitusi negara adalah pengaturan terkait Hak Asasi Manusia (human right). Negara 

yang menganut sistem rule of law, salah satu unsur yang mutlak harus ada adalah 

pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (basic rights). Hak dasar yang dimuat itu 

sebagai bentuk pengakuan negara serta sebagai bentuk jaminan perlidungan negara 

atas hak dasar warga negara, sehingga hak tersebut terlegitimasi secara hukum. 

Konsekuensi akan hal ini adalah setiap bentuk kebijakan serta peraturan perundang-

undangan yang diberlakukan tidak boleh melanggar atau meniadakan hak-hak dasar 

tersebut. Menurut Jimly Asshiddiqie Hak konstitusional (constitutional right)   

adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD NKRI 1945 baik dinyatakan 

secara tegas maupun tersirat, Karena dicantumkan ke dalam konstitusi maka ia 

                                                           
8
Hak –hak alamiah adalah hak-hak yang melekat pada manusia karena eksistensi manusia 

itu.sedangkan hak-hak sipil hak yang meekat pada mnusia karena kengagotaannya dalam 

masyarakat.   
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menjadi bagian dari konstitusi. Adanya Pengakuan dan penghormatan terhadap 

hak-hak konstitusioanl sebagai bagian dari konstitusi dan sebagai pembatasan 

terhadap kekuasaan negara. Terdaftarnya  HAM kedalam konstitusi tertulis berarti 

memberi kedudukan bahwa hak-hak itu sebagai hak-hak konstitusional.
9
 Kontitusi 

merupakan hukum dasar atau hukum fundamental (fundamental law) maka hak-

hak konstitusional juga mendapatkan kedudukan sebagai hak fundamental.  

Berdasarkan seluruh pendapat-pendapat tentang hak konstitusional dari 

beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa hak konstitusional memiliki sifat 

fundamental, secara historis sifat fundemental ini diperoleh bukan karena hak-hak 

itu bermula dari doktrin hak-hak individual barat tentang hak-hak alamiah 

melainkan karena dijamin oleh dan bagian dari konstitusi tertulis merupakan 

hukum fundamental. Hak konstitusional merupakan bagian dari dan dilindungi 

oleh konstitusi tertulis, harus dihormati, oleh seluruh cabang kekuasaan negara. 

Hak konstitusional warga negara harus dijamin dalam konstitusi sebagai bentuk 

pengakuan HAM serta perlindungan hak ssasi manusia dalam konsep  negara  

hukum.  

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Gede Palguna Dewa, Pengaduan Konstitusional (constitusional Complaint), Jakarta; 

Sinar  Grafika.  
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2.2  Hak asasi manusia(HAM)  Dalam Konstitusi  

Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan 

langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dengan hak-

hak dasar yang melekat pada diri manusia tersebut, maka manusia dapat hidup 

layak sebagai manusia
10

. Kuntjoro Purbopranoto mengartikan hak asasi manusia 

sebagai hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat 

dipisahkan dari hekekatnya dan karena itu bersifat suci
11

. Hak asasi manusia juga 

diatur dalam  hukum internasional yakni dalam The Universal Declaration Of 

Human Rights  (1948 ) Deklarasi ini dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) Pada Desember 1948 sebagai akibat berlangsungnya 

kekejaman yang mengawali perang dunia II. Piagam PBB ini terdiri dari 30 pasal. 

Deklarasi HAM PBB mengatur antara lain hak setiap individu tanpa perbedaan 

ras, warna kulit, jenis kelamin, dan bahasa. Rumusan deklarasi tidak hanya 

mengenai hak-hak seperti memperoleh pekerjaan dan memperoleh pendidikan 

tetapi juga mencakup hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan berbicara dan 

berserikat
12

. Termuat dalam  Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 

tentang HAM dan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, 

yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat 

pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa 

dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan lindungi 

                                                           
10

  Rudy, dan Budiyono, Konstitusi Dan HAM, 2014, Bandar Lampung: Justice 
Publisher,hlm.60.  

11
Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Sinar 

Grafika, hal. 188.  
12

 Ibid. Hal 30.  
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oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta 

perlidungan harkat dam martabat manusia
13

. 

 Dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia hak asasi tersebut 

diwujudkan dalam suatu legitimasi hukum. Bentuk legitimasi tersebut terdapat 

pada batang tubuh UUD 1945. Norma-norma yang terdapat dalam UUD 1945 

tidak hanya mengatur organisasi kekuasaan lembaga negara dan hubungan antar 

kekuasaan lembaga negara yang melahirkan kewenangan konstitusional 

(constitutional authorities) dalam penyelenggaraan kehidupan negara tetapi juga 

mengatur hubungan negara dengan warga negara dalam konteks kewenangan 

negara tersebut yang berhadapan dengan hak konstitusional warga negaranya. 

Dalam hubungan tersebut, hak warga negara diatur dalam UUD 1945 sebagai 

bentuk perlindungan hak warga negara yaitu hak konstitusional warga negara atas 

tindakan negara dalam penyelenggaraan negara. Hak tersebut tidak boleh 

dilanggar dan menjadi koridor pembatas tindakan negara dalam peyelenggaraan 

negara baik hak asasi maupun hak konstitusional warga negara. 

Isi UUD 1945 pasal 28A sampai dengan Pasal 28J dan beberapa pasal lain 

yang membahas mengenai HAM. Selain dalam UUD 1945 perlindungan HAM  

juga diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia. Setelah Perubahan Kedua pada tahun 2000, keseluruhan materi 

ketentuan hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945, yang apabila digabung 

dengan berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berkenaan 

dengan hak asasi manusia, dapat kita kelompokkan dalam empat kelompok yang 

                                                           
13

 Lihat Pasal  1  Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi manusiadan 
Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.   



14 
 

 
 

berisi 37 butir ketentuan. Beberapa dari keempat kelompok hak asasi manusia 

tersebut, terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 

apapun atau non-derogable rights, yaitu:
14

 

1. Hak untuk hidup. 

2. Hak untuk tidak disiksa. 

3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. 

4. Hak beragama. 

5. Hak untuk tidak diperbudak.  

6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan  

7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. 

 

Selain hak yang tidak dapat dikurangi terdapat hak yang dapat dikurangi 

(Derogable Rights) Konsep derogable rights yaitu hak-hak yang boleh dikurangi 

atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara Pihak. Hak-hak tersebut antara 

lain:
15

 

1. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai; 

2. Hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk membentuk dan 

menjadi anggota serikat buruh; dan 

3. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekpresi, termasuk 

kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan 

segalamacam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau 

tulisan). 

 

Pengurangan pemenuhan hak-hak di atas hanya dapat dilakukan apabila 

sebanding dengan ancaman yang akan muncul dan tidak bersifat diskriminatif. 

Beberapa alasan yang dimungkinkan untuk melakukan pembatasan diatur di 

dalam berbagai peraturan baik nasional maupun internasional. Pasal 29 Ayat (2) 

Deklarasi Universal Hak asasi manusiamenyatakan bahwa pembatasan 

pemenuhan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan berdasarkan beberapa 

                                                           
14 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,2004,(Jakarta: 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia).hlm.122.  

15
 Ifdal Kasim (editor), Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan, eLSAM, Jakarta, 2001, hlm. 

12.  
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alasan berikut: 

1. Dilakukan berdasarkan hukum. 

2. Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak 

dan kebebasan orang lain. 

3. Untuk memenuhi syarat-syarat yang benar dari kesusilaan; dan demi tata 

tertib umum dalam suatu masyarakat demokrasi. 

Pasal 12 Ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) 

menyatakan bahwa pembatasan pemenuhan hak asasi manusia hanya dapat 

dilakukan dengan alasan berikut: 

1. Ditentukan dengan undang-undang. 

2. Menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum dan 

kesusilaan.  

3. Hak-hak dan kebebasan orang lain. 

Menurut Jimly Asshiddiqie membagi rumusan hak asasi manusia dalam UUD 

1945 Hasil perubahan dalam beberapa kelompok materi sebagai berikut:  

1. Kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil yang meliputi:
16

  

a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan 

kehidupannya. 

b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau 

penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahka 

martabat kemanusiaan. 

c. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan.  

d. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. 

e. Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran, dan hati 

nurani. 

f. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan. 

g. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan 

pemerintahan. 

                                                           
16

 Rudy, dan Budiyono, Konstitusi Dan HAM, 2014, Bandar Lampung: Justice 
Publisher,hlm.104.   
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h. Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 

berlaku surut. 

i. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah. 

j. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.  

k. Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya, 

meninggalkan, dan kembali ke negaranya. 

l. Setiap orang berhak memperoleh suaka politik.  

m. Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif 

dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang 

bersifat diskriminatif tersebut. 

 

2. kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi:
17

 

a. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan 

menyatakan pendapatnya secara damai dengan lisan dan tulisan. 

b. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka 

lembaga perwakilan rakyat. 

c. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan 

publik. 

d. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang 

sah dan layak bagi kemanusiaan. 

e. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat 

perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan. 

f. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi. 

g. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk 

hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai 

manusia yang bermartabat. 

h. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi;  

i. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan 

pengajaran. 

j. Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari 

ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan 

kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. 

k. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak 

masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat 

peradaban bangsa-bangsa. 

l. Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan 

nasional. 

m. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut 

kepercayaannya itu.  

 

3. Kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yang meliputi:
18

 

                                                           
17

 ibid . hlm. 105 
18

 Ibid,hlm 106.   
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a. Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk 

kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan 

terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 

memperoleh kesempatan yang sama.  

b. Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapai kesetaraan 

gender dalam kehidupan nasional. 

c. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan uang dikarenakan oleh 

fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum. 

d. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan 

orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan 

mental serta perkembangan pribadinya. 

e. Setiap warga negara berhak untuk berperan-serta dalam pengelolaan 

dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan 

kekayaan alam. 

f. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. 

g. Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara 

dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang 

dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok 

tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dengan 

kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus 

tersebut tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi. 

 

4. Kelompok yang mengatur mengenai tanggungjawab negara dan kewajiban 

asasi manusia yang meliputi:
19

  

a. setiap orang wajib menghormati hak asasi manusiaorang lain 

dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 

tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang 

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk 

memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, 

moralitas, dan kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam 

masyarakat yang demokratis. 

c. Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, 

penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.  

d. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi 

Nasional Hak asasi manusiayang bersifat independen dan tidak 

memihak yang pembentukan, susunan, dan kedudukannya diatur 

dengan undang-undang.  

 

Hak-hak tersebut di atas ada yang termasuk kategori hak asasi manusia yang 

berlaku bagi semua orang yang tinggal dan berada dalam wilayah hukum 

Republik Indonesia, dan ada pula yang merupakan hak warga negara yang berlaku 

                                                           
19

 Ibid, hlm 107.   
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hanya bagi warga negara Republik Indonesia. Setelah adanya perubahan UUD 

1945, ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 telah mengalami 

perubahan yang sangat mendasar. Materi yang semula hanya berisi tujuh butir 

ketentuan yang juga tidak sepenuhnya dapat disebut sebagai jaminan hak asasi 

manusia, saat ini telah bertambah secara signifikan, sehingga perumusannya 

menjadi lengkap dan menjadikan UUD 1945 merupakan salah satu undang-

undang dasar yang paling lengkap memuat perlindungan terhadap hak asasi 

manusia. Materi baru ketentuan dasar tentang hak asasi manusiaitu dalam UUD 

1945 dimuat dalam Pasal 28A Ayat (1) sampai dengan Pasal 28J Ayat (2), yaitu 

sebagai berikut: 

1) Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan 

kehidupannya.
20

  

2) Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah.
21

  

3) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
22

  

4) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
23

  

5) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan 

haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan 

negaranya.
24

 

6) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
25

 Dalam 

ketentuan ini tercakup juga pengertian hak atas pengakuan sebagai pribadi 

di hadapan hukum yang menurut Pasal 28I ayat (1) merupakan hak asasi 

manusiayang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 

7) Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
26

 

                                                           
20

 Pasal 28A UUD 1945. 
21

 Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945. 
22

 Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945, dan hak ini berlaku sebagai hak anak. 
23

 Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945. 
24

 Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945. 
25

 Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. 
26

 Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945. 
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8) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan.
27

  

9) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
28

 

10) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, 

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 

meninggalkannya, serta berhak kembali.
29

  

11) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan 

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
30

 

12) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat (freedom of association), 

kebebasan berkumpul
31

 (freedom of peaceful assembly), dan kebebasan 

mengeluarkan pendapat
32

 (freedom of expression).
33

 

13) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk 

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 

tersedia.
34

  

14) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas 

rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau 

tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
35

  

15) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang 

merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka 

politik dari negara lain.
36

  

16) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan.
37

 

17) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan 

dan keadilan.
38

 

18) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
39

 

                                                           
27

 Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945. Namun, ketentuan ini hanya berlaku bagi warga negara 

Indonesia, sehingga tidak seharusnya dipahami dalam konteks pengertian hak asasi manusia. 
28

 Pasal 28D Ayat (4) UUD 1945. 
29

 Pasal 28E Ayat (1) UUD 1945. 
30

 Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan ini menurut Pasal 28I Ayat (1) termasuk 

golongan hak asasi manusiayang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 
31

 Kebebasan atau kemerdekaan berkumpulan ini biasanya dipahami dalam konteks 

pengertian perkumpulan damai atau peaceful assembly, bukan dalam arti berkumpul untuk tujuan 

kekerasan atau perbuatan yang anti demokrasi lainnya. 
32

 Khusus mengenai kebebasan berpendapat ini, menurut Pasal 28I Ayat (1) tergolong hak 

asasi manusiayang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 
33

 Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. 
34

 Pasal 28F UUD 1945. 
35

 Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945. 
36

 Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945. 
37

 Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945. 
38

 Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945. 
39

 Pasal 28H Ayat (3) UUD 1945. 



20 
 

 
 

19) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut 

tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
40

 

20) Setiap orang berhak  untuk hidup, untuk tidak disiksa, berhak atas 

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak 

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
41

 Hak-hak 

tersebut merupakan hak asasi manusiayang tidak dapat dikurangi dalam 

keadaan apapun, yang dapat dirinci menjadi tujuh macam hak asasi 

manusia, yaitu bahwa setiap orang mempunyai: (i) hak untuk hidup; (ii) hak 

untuk tidak disiksa; (iii) hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani; (iv) 

hak atas kebebasan beragama; (v) hak untuk tidak diperbudak; (vi) hak 

untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan (vii) hak untuk tidak 

dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. 

21) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas 

dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan 

yang bersifat diskriminatif itu
42

 

 

Isi rumusan UUD 1945 pasca perubahan, terdapat pula pasal-pasal selain 

Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J yang juga memuat ketentuan mengenai hak-

hak asasi manusia. Di samping Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J tersebut, 

ketentuan yang dapat dikaitkan dengan hak asasi manusiaterdapat pula dalam 

Pasal 29 ayat (2), yaitu “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu”. Pasal inilah yang sebenarnya paling memenuhi syarat untuk 

disebut sebagai pasal hak asasi manusia yang diwarisi dari naskah asli UUD 1945. 

Ketentuan lainnya, seperti Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), 

Pasal 31 Ayat (1), serta Pasal 32 Ayat (1) dan (2) bukanlah ketentuan mengenai 

jaminan hak asasi manusia dalam arti yang sebenarnya, melainkan hanya 

berkaitan dengan pengertian hak warga negara. 

                                                           
40

 Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945. 
41

 Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945. 
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 Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. 
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Hak asasi manusia yang terkandung dalam konstitusi dapat disebut sebagai hak 

konstitusional warga negara. Termuat dalam  Pasal 26 Ayat (1)  UUD NKRI 1945 

yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-

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

Pengakuan hak konstitusional yang menjadi subyek adalah warga Negara 

Indonesia sehingga siapa pun yang diakui serta disahkan oleh undang-undang 

sebagai warga negara Indonesia maka ia mempunyai hak yang sama dalam bidang 

apapun.  

Dapat disimpulkan bahwa hak konstitusional warga negara ialah HAM yang 

dimuat dalam Pasal 28A hingga 28J UUD 1945. Meskipun demikian hak 

konstitusional tidak selalu identik dengan HAM. Hal ini dapat dilihat pada hak 

setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan, hak ini tidak 

berlaku pada orang yang bukan warga negara. Oleh karena itu, hak konstitusional 

berlaku bagi warga negara yang memenuhi syarat menurut hukum sebagai negara. 

Hal ini berbeda dengan hak asasi yang berlaku secara universal.  
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2.3  Hak Konstitusional Berdasarkan UUD 1945 

Hak warga negara itu terdiri atas hak konstitusional dan hak legal. Hak 

legal ialah hak yang diberikan kepada warga negara oleh peraturan perundang-

undangan dibawah Undang-Undang Dasar 1945. Hak konstitusional merupakan 

hak yang diberikan kepada warga negara dan dijamin oleh konstitusi negara yakni 

Undang-Undang Dasar 1945. Hak konstitusional dapat dilihat sebagai timbal 

balik atas kewajiban konstitusional sehingga hak konstitusional dan kewajiban 

konstitusional tidak dapat dipisahkan, dimana dapat dijelaskan bahwa adanya hak 

konstitusional dikarenakan adanya kewajiban konstitusional yang dilahirkan oleh 

UUD 1945. Kewajiban konstitusional merupakan konsekuensi warga negara 

dalam kedudukannya sebagai warga negara dalam melaksanakan tindakan yang 

diwajibkan oleh negara. Misalnya kewajiban Negara untuk mengalokasi dana 

pendidikan 20 % dari APBN, serta kewajiban untuk belajar, semua melahirkan 

hak konstitusional bagi warga Negara, terhadap siapa Negara bekerja, serta yang 

menjadi tujuan Negara itu sendiri. 

Warga Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 mempunyai arti yang 

sangat penting dalam sistem hukum dan pemerintahan. UUD 1945 mengakui dan 

menghormati hak asasi setiap individu manusia yang berada dalam wilayah 

Negara Republik Indonesia. Penduduk Indonesia, apakah berstatus sebagai Warga 

Negara Indonesia atau bukan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak 

dasar yang diakui universal. Prinsip-prinsip hak asasi manusia itu berlaku pula 

bagi setiap individu Warga Negara Indonesia. Selain adanya  jaminan hak asasi 
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manusia itu, setiap Warga Negara Indonesia juga diberikan jaminan hak 

konstitusional dalam UUD 1945
43

. 

Terdapat pula ketentuan mengenai jaminan hak asasi manusia tertentu yang 

hanya berlaku bagi warga negara atau setidaknya bagi warga negara diberikan 

kekhususan atau keutamaan-keutamaan tertentu, misalnya, hak atas pekerjaan, hak 

atas pendidikan dan lain-lain yang secara bertimbal balik menimbulkan kewajiban 

bagi negara untuk memenuhi hak-hak itu khusus bagi Warga Negara Indonesia. 

Artinya, negara Republik Indonesia tidak wajib memenuhi tuntutan warga negara 

asing untuk bekerja di Indonesia ataupun untuk mendapatkan pendidikan gratis di 

Indonesia. Hak-hak tertentu yang dapat dikategorikan  hak konstitusional warga 

negara adalah: 

a. Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional 

bagi Warga Negara Indonesia saja. Misalnya, (i) hak yang tercantum dalam 

Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap Warga Negara 

berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan”; (ii) Pasal 27 Ayat 

(2) menyatakan, “Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; (iii) Pasal 27 Ayat (3) berbunyi, 

“Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara”; 

(iv) Pasal 30 Ayat (1) berbunyi, “Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib 

ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”; (v) Pasal 31 Ayat 

(1) menentukan, “Setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan”; (vi) 

Pasal 28C “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat 

dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan 

kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.Ketentuan-

ketentuan tersebut khusus berlaku bagi Warga Negara Indonesia, bukan bagi 

setiap orang yang berada di Indonesia;  

b. Hak Warga Negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui 

prosedur pemilihan (elected officials), seperti Presiden dan Wakil Presiden, 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan 

Wakil Walikota, Kepala Desa dan sebagainya.  

                                                           
43 Jimly Asshiddiqie,  Jurnal  Mahkamah Kontitusi Hak Konstitusional  Perempuan dan 

Tantangan Penegakannya. 2012. Volume III.  
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c. Hak Warga Negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu (appointed 

officials), seperti tentara nasional Indonesia, polisi negara, jaksa, pegawai 

negeri sipil beserta jabatan-jabatan struktural dan fungsional dalam 

lingkungan kepegawaian, dan jabatan-jabatan lain yang diisi melalui 

pemilihan.Semua jabatan yang dimaksud di atas hanya berlaku dan hanya 

dapat diduduki oleh warga negara Indonesia sendiri sesuai dengan maksud 

ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (3). Pasal 27 Ayat (1) 

menentukan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D Ayat (3) berbunyi, “Setiap warga 

negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 

Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia berhak untuk menduduki 

jabatan-jabatan kenegaraan dan pemerintahan Republik Indonesia seperti yang 

dimaksud di atas.  

d. Hak untuk melakukan upaya hukum dalam melawan atau menggugat 

keputusan-keputusan negara yang dinilai merugikan hak konstitusional 

Warga Negara yang bersangkutan. Upaya hukum dimaksud dapat dilakukan 

(i)terhadap keputusan administrasi negara (beschikkingsdaad van de 

administratie), (ii) terhadap ketentuan pengaturan (regelensdaad van staat 

orgaan), baik materiil maupun formil, dengan cara melakukan substantive 

judicial review (materiile toetsing) atau procedural judicial review (formele 

toestsing), atau pun (iii) terhadap putusan hakim (vonnis) dengan cara 

mengajukannya ke lembaga pengadilan yang lebih tinggi, yaitu tingkat 

banding, kasasi, atau peninjauan kembali.  

 

Sebagai keseimbangan terhadap adanya jaminan hak konstitusional warga 

negara tersebut di atas, UUD 1945 juga mengatur dan menentukan adanya 

kewajiban konstitusional setiap warga negara. Kewajiban asasi manusia dan 

warga negara adalah: 

a. Kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusiaorang lain 

dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti yang 

tercantum dalam Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945; 

b. Kewajiban setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk 

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak 

dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai 

dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban 

umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana yang ditentukan 

dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945; 

c. Kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan 

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dan untuk ikut serta 

dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945. 



25 
 

 
 

Setelah amendemen  UUD 1945 setelah dilakukan amandemen mengakui hak 

konstitusional  warga negara diakui sebagai bagian dari HAM yang harus 

dilindungi. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam UUD 1945 yang 

dilindungi sebagai hak konstitusi warga negara yakni mengenai hak warga negara 

berhak untuk mendapatkan pendidikan dan bebas untuk memilih pendidikan. Oleh 

karena itu, hak pendidikan untuk setiap warga negara merupakan hak asasi 

manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Negara harus menjamin dan 

memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak pendidikan untuk setiap 

warga negara.  

2.4 Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional  

2.4.1 Pengertian Pendidikan  

Berikut ini beberapa pengertian pendidikan menurut para ahli.
44

 

a. Menurut Poerwadarmita, pendidikan dari segi bahasa dapat diartikan 

perbuatan (hal, cara dan sebagainya) mendidik dan berarti pula 

pengetahuan tentang mendidik, atau pemeliharaan (latihan-latihan dan 

sebagainya) badan, batin dan sebagainya.  

b. Menurut M.J. Langeveld pendidikan adalah memberi pertolongan secara 

sadar dan segaja kepada seorang anak (yang belum dewasa) dalam 

pertumbuhannya menuju kearah kedewasaan dalam arti dapat berdiri dan 

bertanggung jawab susila atas segala tindakan-tindakannya menurut 

pilihannya sendiri.
45

 

                                                           
44

 Indra Wiyana Nugraha, Definisi Pendidikan  dan Sistem Pendidikan, . Jurnal Ilmiah. 

Volume III. 2014.   
45

 M. Sukardjo, Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya, 2013, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, hlm.10.   
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c. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional bahwa pendidikan adalah Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Manusia sebagai individu yang berkembang dan untuk  dapat meningkatkan 

potensi yang ada dalam diri manusia tersebut membutuhkan suatu pembelajaran 

yang itu disebut dengan proses pendidikan
46

. Pendidikan adalah salah satu kunci 

penentu bagi manusia modern untuk membuka peluang menuju keberhasilan 

hidup. Oleh karena itu, pendidikan bukan hanya dipandang sebagai hak asasi 

manusia, tetapi juga sebagai hak yang memungkinkan pemenuhan hak-hak asasi 

lainnya.  

Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan 

suatu bangsa. Pendidikan yang mampu memfasilitasi perubahan adalah 

pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakatnya.  

Carter V. Good  merumuskan pengertian pendidikan sebagai berikut:
47

 

a. Pedagogy is the art, practice, or profession of teaching.  

b. The systematized learning or instruction concerning principles and 

methods of teaching and of student control and guidance, largely 

replaced by the term education.  

Nanang Fattah menjelaskan bahwa pendidikan adalah:
48

  

                                                           
46

 Abdul Rahmat, Pengantar Pendidikan, Gorontalo: Ideas, 2014.  
47

 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada,1999.hlm.2-
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a.  proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah 

laku lainnya didalam masyarakat tempat mereka hidup,  

b. Proses sosial yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh 

lingkungan yang terpilih dan terkontrol sehingga mereka dapat 

memperoleh perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan 

individu optimum. 

Berdasarkan  para pendapat para ahli mengenai pendidikan yang berbeda 

namun secara esensial terdapat persamaan dan kesatuan unsur-unsur atau faktor-

faktor yang terdapat didalamnya, yaitu bahwa pengertian pendidikan tersebut 

menunjukan suatu proses bimbingan, tuntutan atau pimpinan yang di dalamnya 

mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan dan sebagainya. 

Haryatmoko berpandangan bahwa tujuan pendidikan yang jelas pada gilirannya 

akan mengarahkan ke pencapaian kompetensi yang dibutuhkan serta metode 

pembelajaran yang efektif sehingga akhirnya pendidikan akan bermanfaat bagi 

pengembangan kualitas kehidupan manusia, kemandirian dan kebudayaan.  

Apabila dikaitkan dengan keberadaan dan kehidupan manusia, pendidikan 

bertujuan untuk pembentukan kepribadian manusia, yaitu mengembangkan 

manusia sebagai mahkluk individu dan mahkluk  sosial.  

Melalui pendidikan yang baik akan membuat seseorang membuka 

wawasannya termasuk dalam sumber-sumber daya ekonomi yang itu mampu 

membuat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan untuk setiap orang 

masing-masing. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting untuk setiap orang. 
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28 
 

 
 

2.4.2 Hak Atas Pendidikan  

2.4.2.1  Hak Atas Pendidikan Secara Universal  

Hukum HAM Internasional menyatakan bahwa negara mempunyai 

kedudukan sebagai pemangku kewajiban dalam pelaksanaan HAM, dalam 

pelaksanaan HAM, kewajiban negara ada tiga bentuk yakni a. Menghormati (to 

respect) b. Melindungi (to protect) c. Memenuhi (to Fulfil)
 49

. Salah satu yang 

menjadi kewajiban yang harus dilindungi dan dipenuhi adalah hak pendidikan 

setiap warga negara. Karena berdasarkan dokumen PBB dan dokumen Hak Asasi 

Manusia, hak pendidikan termasuk dalam hak-hak ekonomi sosial dan budaya dan 

dalam Konvensi Hak Anak (KHA).  

Pendidikan sebagai sebuah hak pendidikan yang fundemantal. Karena 

pendidikan dapat memperkuat Hak Asasi Manusia.  Tujuan dan sasaran 

pendidikan berbeda-beda konteks nasional budaya, politik, agama serta sejarah 

masing-masing, namun tampak pada suatu  kesepakatan umum dalam hukum 

internasional sekarang bahwa toleransi dan penghormatan terhadap hak asasi 

manusia merupakan ciri utama dari masyarakat yang berpendidikan. Bahkan 

menurutnya pendidikan merupakan saah satu alat penting untuk memajukan hak 

asasi manusia. Hal ini didukung oleh beberapa ahli yaitu sebagai berikut: 

                                                           
49

 To respect adalah kewajiban negara menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, 
kecuali atas hukum yang sah. To proctect adalah kewajiban negara untuk melindungi hak bukan 
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HAM. Sedangkan untuk to Fulfi adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah 
legislatif,admintratif serta yudisial dan praktis untuk menjamin pelaksanaannnya.  
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Menurut Manfred Nowak hak atas pendidikan merupakan bagian penting 

dari hak asasi manusia(HAM)
50

. Marshall menegaskan hak atas pendidikan adalah 

hak sosial yang sejati bagi warga negara, sebab tujuan pendidikan adalah 

merancang masa depan. Hak atas pendidikan sudah menjadi hak hukum (legal 

rights) karena sudah diatur dalam hukum positif. Marshall menerangkan: 

“Legal rights, are rights which are enshrined in the law and are 

therefore enforcable through the courts”.  

 

Oleh karena itu, Marshall menyebut hak ini sebagai positive rights, dimana 

wajib ada ikhtiar dari negara untuk memenuhi dan melindungi hak pendidikan 

bagi setiap warga negara.
51

  Hubungan pendidikan dan demokrasi dalam konteks 

hak asasi manusia yakni proses pendidikan sebagai upaya untuk mempengaruhi 

sekaligus memperbaiki relasi sosial dalam konteks perubahan sosial, politik dan 

ekonomi.  Karena demokrasi akan kokoh jika warga negara paham dan aktif dan  

kondisi ini bisa terjadi apabila pendidikan sebagai upaya sadar pemerintah mampu 

membuat warga negara sadar akan semuanya.  

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan sebagai suatu bagian dari hak 

asasi manusia ini dapat dilihat dalam Universal Declaration Of Human Rights 

atau UDHR yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan 

Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, yaitu dalam Pasal 26:  

“Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan 

cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan 

pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik 

dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan 
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 Firdaus, Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dasar Bagi Komunitas Adat Terpencil di 
Ptovinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal  HAM, Volume 3 Nomor 2, Desember 2013.hlm16. ISSN 
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pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh 

semua orang, berdasarkan kepantasan.  

 

Universal Declaration Of Human Rights (UDHR)  menegaskan arti 

penting dari substansi pendidikan itu sendiri yaitu pendidikan membantu anak 

untuk mengenali dirinya sendiri, bakat serta kemampuannya dalam interaksi sosial 

dimana pun mereka berada
52

. Pada dasarnya, negara wajib untuk menyediakan 

pendidikan bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar. Empat tujuan dasar 

pendidikan yang telah disepakati secara universal:  

1. memungkinkan umat manusia secara bebas mengembangkan 

kepribadian dan martabatnya. 

2. memungkinkan umat manusia berpartisipasi secara aktif dalam 

masyarakat yang bebas dalam semangat saling bertoleransi dan 

penghormatan pada peradaban, kebudayaan, dan agama lain. 

3. untuk mengembangkan penghormatan kepada orang tua, nilai 

kebangsaan dan lingkungan alam. 

4. mengembangkan penghormatan pada hak asasi manusia, kebebasan 

dasar dan pemeliharaan perdamaian.  

 

Berdasarkan hal diatas dapat dsimpulkan bahwa hak anak atas pendidikan 

dasar merupakan bagian dari hak asasi manusia yang fundamental sehingga 

keberadaannya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun berdasarkan manfaat 

dan arti penting pendidikan bagi anak dalam korelasinya sebagai mahkluk 

individu dan sosial. 

Selain dari UDHR terdaftar pula  International Covenant On Economic 

Social and Cultural Rights atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan 

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah suatu 

instrumen hukum Internasional yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak 
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asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Hak dan kebebasan yang 

tercantum dalam ICESCR merupakan hak-hak dan kebebasan yang termuat 

dibagian akhir UDHR.
53

 Dalam ICESCR khususnya dalam Pasal 13 dan 14 

tercantum hak-hak dibidang pendidikan yang telah diratifikasi dan harus 

dilakukan oleh negara-negara pihak kovenan tersebut, sebagai berikut :  

Pasal 13  

“Negara-negara pihak kovenan ini mengakui hak setiap orang atas 

pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada 

pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga 

dirinya, serta harus memperkuat penghormatan hak asasi manusia dan 

kebebasan-kebebasan dasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan 

harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif 

dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan saling pengertian, 

toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan semua kelompok-

kelompok ras, suku bangsa atau agama dan lebih memajukan kegiatan-

kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.” 

 

Hak atas pendidikan yang tercantum dalam Pasal 13 ICESCR, mencakup 

berbagai elemen baik hak ekonomi, sosial, budaya dan juga hak sipil dan politik. 

Hak atas pendidikan itu sendiri adalah hak asasi manusia dan merupakan suatu 

sarana yang paling mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak lain. ICESCR 

melalui Komite Hak EKOSOB menekankan arti penting mengenai pendidikan, 

bahwa hak atas pendidikan menjadi kendaraan utama untuk mengangkat dan 

memberdayakan anak-anak dari kemiskinan, sarana untuk berpartisipasi secara 

aktif dan total dalam pembangunan komunitas sosialnya dan sebagai jalan ampuh 

menuju keadaban manusia itu sendiri.  
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2.4.2.2. Hak Atas Pendidikan Menurut UUD 1945 dan Undang-undang  

Secara konstitusional dalam konstitusi Negara Indonesia hak atas 

Pendidikan telah dijamin dalam UUD 1945 yakni sebagaimana yang termuat 

dalam UUD 1945 pasal 28 C bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan diri 

melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”
54

 

Pada ketentuan pasal 31 UUD 1945 mengenai  hak pendidikan bahwa negara 

berkewajiban dalam pemenuhan setiap kebutuhan warga negara yakni:  

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 

2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

pemerintah wajib membiayainya. 

3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

yang diatur dengan undang-undang. 

4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 

dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara 

serta dari aggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi 

kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 

Dapat dilihat dengan ketentuan Pasal 31 UUD 1945 diatas,  bahwa ada 3 (tiga) hal  

yang harus dan wajib  diperoleh setiap warga negara yaitu:  

a. pendidikan dasar merupakan hak setiap warga negara;  

b. pemerintah wajib menyediakan anggaran yang cukup untuk 

membiayai pendidikan dasar; dan  

c. tujuan pendidikan dasar adalah untuk meningkatkan keimanan. 

  

Berdasarkan hal diatas  ini dapat disimpulkan bahwa setiap individu yang 

menjadi warga negara Indonesia harus mendapatkan pendidikan untuk 
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meningkatkan keimanan, ketaqwaan, serta akhlaq mulia dengan biaya sepenuhnya 

ditanggung negara. Demi melaksanakan amanah UUD 1945 tersebut, pemerintah 

menyusun Undang-undang   No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan tentang makna pendidikan, yaitu:  

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara”. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan merupakan hak dasar 

kemanusiaan
55

 yang harus dapat dinikmati secara  layak dan merata oleh setiap 

masyarakat sesuai dengan amanah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

yakni dalam pasal 5 menyebutkan bahwa: “Setiap warga negara mempunyai hak 

yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”
56

. Selain itu dalam Pasal 

6 juga menyebutkan bahwa “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai 

dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar“. Dengan berlandasan 

kedua pasal tersebut maka jelas bahwa hak pendidikan merupakan hak setiap 

warga negara  yang  harus dirasakan oleh setiap anak-anak seluruh indonesia 

tanpa memandang ras, suku, keturunan ataupun  dimana tempat tinggal mereka 

saat itu. Oleh karena itu, Negara atau pemerintah berkewajiban dan  

bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan  pendidikan agar 
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 Hak Dasar Kemanusiaan merupakan hak dasar kemanusiaan yang termuat dalam 

undang-undang ini mengacu pada hak asasi manusiayang secara kondrati melekat pada diri 

manusia, bersifat universal dan langgeng semenjak seseorang dilahirkan didunia. 
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pendidikan tersebut dapat terealisasikan dengan baik sehingga pendidikan dapat  

dirasakan oleh setiap warga negara.Tanggung jawab pemerintah  telah diatur  

dalam pasal 10 dan pasa 11  Undang-undang No. 20 Tahun 2003 yakni: 

1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, 

membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan 

pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Pasal 11 

1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan 

kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang 

bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.  

2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana 

guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang 

berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. 

Berdasarkan uraian ketentuan diatas   negara telah menjamin perlindungan 

terhadap pelaksanaan pemenuhan hak Pendidikan bagi warga negaranya hingga 

biaya pendidikanpun telah dijamin melalui APBN. Namun realitanya dalam 

pelaksanaan masih banyak masalah-masalah yang dihadapi sehingga warga 

negara  tidak merasakan dan mendapatkan hak pendidikan sesuai dengan apa yang 

telah dijamin dalam konstitusi. Negara masih membeda-bedakan terhadap 

pelaksanaan pemenuhan pendidikan contoh dalam kasus desa Moro-moro 

Kabupaten Mesuji Lampung dimana anak-anak  Moro-moro terancam tidak dapat 

bisa melaksanakan belajar-mengajar karena mereka bertempat tinggal di daerah 

pendudukkan register 45, sedangkan berdasarkan undang-undang bahwa hak 

pendidikan merupakan hak warga negara tanpa diskriminasi. 
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2.5.  Pengertian Daerah   Pendudukkan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pendudukkan adalah proses, 

cara, perbuatan menduduki (merebut dan menguasai) suatu daerah atau daerah  yg 

diduduki (direbut dan dikuasai) tentara asing atau masyarakat dan sebagainya, 

atau dapat disebut juga dengan permabah
57

. Seperti contoh  Kawasan hutan 

Regiter 45 Mesuji yang saat ini telah menjadi daerah pendudukkan daerah Moro-

moro yang telah dikuasai oleh masyarakat luar yang telah menetap. Masa 

pendudukkan Daerah Moro-moro Kabupaten Mesuji Lampung ini berawal dari  

akhir dekade 1990-an, atau menjelang reformasi, krisis ekonomi yang melanda 

indonesia pada sat itu. Akibat krisis, banyak perusahaaan dibidang kehutanan 

yang telah memimiliki konsesi hak dan  menelantarkan tanah mereka. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam hal ini yakni penelitian dengan 

metode empiris yakni dengan metode dengan langsung dari masyarakat atau data  

lapangan yang ada.   

3.2 Pendekatan Masalah 

 Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah: 

Pendekatan Empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan langsung dari masyarakat 

sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan,
58

 yang dilakukan 

baik melalui wawancara sehubungan dengan pemenuhan pendidikan didaerah 

konflik. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian  di pendudukkan  Moro-moro 

Kabupaten Mesuji Lampung.  

3.3 Lokasi Penelitian  

Berdasarkan Judul proposal penulis yaitu “Hak Konstitusional Pemenuhan 

Pendidikan di Daerah Pendudukkan  (Studi Kasus daerah Moro-moro Kabupaten 

Masuji) maka penulis akan melakukan penelitian di daerah  Moro-moro  

KecamatanWay Serdang, Kabupaten Mesuji.  
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3.4 Sumber dan Jenis Data  

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat bautoritatif artinya 

mempunyai sifat memaksa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara (interview) 

dengan para aparat atau pihak yang berwenang beserta masyarakat yang 

terkait.  

2. Data Sekunder Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer
59

. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap 

berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian dalam 

skripsi antara lain berupa buku, jurnal, artikel, dan karya-karya tulis dalam 

bentuk media cetak dan media internet. Data yang diperoleh dari studi 

kepustakaan yang terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer adalah data yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan, yaitu:  

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu 

hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum, serta bahan 

lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.  

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum 

sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.  
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Agar data yang diperoleh valid dan akurat maka penyusun mengunakan 

beberapa teknik  penelitian, diantaranya:   

a. Observasi  

Penulis mengunakan observasi langsung ke daerah objek penelitian. 

Disini penyusun mengamati fakta yang ada dilapangan.   

b. Interview  

Yaitu pengumpulan data melaui keterangan lisan orang-orang yang 

memang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi 

penelitian, sekaligus sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui 

observasi
60

. Dalam metode pengumpulan data atau informasi 

penyusun melakukan tanya jawab sepihak, hal dikerjakan secara 

sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan. Dalam interview 

ini,  penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan melalui interview guide (pedoman wawancara). Hal ini 

dingunakan untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung 

argumentasi.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa 

dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi 

masyarakat  di desa Moro Dewe Kabupaten Mesuji  maupun kondisi 

serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian. 
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3.6 Teknik Pengolahan Data 

Teknik Pengolahan Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Mengidentifikasi data yang berhubungan dengan tentang 

pemenuhan pendidikan didaerah pendudukkan.  

b. Meneliti kembali data yang telah diperoleh untuk mengetahui 

apakah data tersebut cukup lengkap dan tidak terdapat 

kekurangan atau kekeliruan, terutama dalam teknik 

pencatatannya. 

c. Mengklasifikasi data secara cermat dengan memilah-milah data 

sesuai dengan pokok pembahasan masing-masing.  

d. Setelah itu data disusun menurut urutan yang sistematis.  

 

 

3.7 Analisis Data 

Analisa data penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif 

(kualitatif), yaitu dengan memaparkan keterangan dari data secara jelas dan 

terinci dalam bentuk uraian kalimat. Data yang dikumpulkan dengan cara 

observasi dan interview yang mendalam dari sumber data yang sesuai dengan 

level pendekatannya. Analisis data sekaligus merupakan jawaban atas 

permasalahan yang diajukan sehingga diperoleh gambaran yang relevan 

dengan tujuan penelitian ini dengan penalaran induktif. Berdasarkan analisis 

tersebut maka diharapkan akan mendapatkan gambaran mengenai 

permasalahan untuk ditarik kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan-pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:  

1. Pemenuhan hak pendidikan di daerah pendudukkan Moro-moro  telah 

dipenuhi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Mesuji, yakni dengan 

melakukan pemindahan di sekolah terdekat.  Adapun untuk SD Moro 

Dewe dengan tidak ada nya status sekolah tersebut maka secara hukum 

pemenuhan hak pendidikan belum diberikan.  

2. Kendala-kendala dalam pemenuhan pendidikan di pendudukkan Moro-

moro dari aspek yuridis yakni adanya Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 

tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan dan Permendikdub No. 36 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga menyebabkan  Dinas 

Kabupaten Mesuji tidak dapat memberikan pemenuhan pendidikan secara 

maksimal di daerah pendudukkan Moro-moro. Untuk  aspek geografis  

dikarenakan dengan jarak tempuh sekitar 15 KM dari tempat tinggal ke 

tempat sekolah, dan melalui lintas sumatra yang itu sangat membahayakan 

untuk para siswa. Serta Aspek Sosial dari kehidupan masyarakat karena 
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belum diakui status warga  atau penduduk Moro-moro sebagai warga 

Pemerintahan Kabupaten Mesuji dan adanya beberapa masyarakat yang 

ingin memanfaatkan pendidikan sebagai alat untuk mendapatkan tanah dan 

lahan mereka menjadi hak milik sehingga bentuk apapun  kebijakan dari 

pemerintah kabupaten mesuji selalu adanya penolakan ataupun 

perlawanan dari masyarakat Moro-moro itu sendiri.  

5.2    Saran  

Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam hal permasalahan ini seharusnya 

memberikan bentuk regulasi pengakuan terhadap siswa-siswa SD Moro Dewe 

yang pada saat itu tidak mempunyai status hukum (kekosongan hukum). 

Sehingga pemenuhan pendidikan di pendudukkan Moro-moro khususnya SD 

Moro Dewe secara hukum dapat terpenuhi. 
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