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PERAN KOMNAS HAM DALAM ARAH KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DAN 

JUSUF KALLA MELALUI SEKOLAH RAMAH HAM 

 

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya 

mengatur tentang Komnas HAM khususnya pada pasal 75 huruf (a)   

menyebutkan bahwa tujuan didirikannya Komnas HAM adalah dalam 

rangka “pengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi 

manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang dasar 1945 dan Piagam 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia”. Pengembangan kondisi yang kondusif tersebut salah satunya 

dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan dan pendidikan HAM seperti diatur 

dalam pasal 89 ayat (2) bahwa: “Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM 

dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, Komnas HAM 

bertugas dan berwenang melakukan :  

a. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada 

masyarakat Indonesia;  

b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia 

melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai 

kalangan lainnya, dan  

c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik 

ditingkat nasional, maupun internasional dalam bidang hak asasi 

manusia.” 

Mengacu pada kedua pasal tersebut sejatinyalah Komnas HAM sebagai 

sebuah lembaga setingkat lembaga negara lainnya memiliki kewajiban 

BAGIAN I 
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untuk menyebarluaskan nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia melalui 

berbagai upaya yang salah satunya adalah lembaga pendidikan formal yang 

dalam struktur pemerintahan dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan melalui sekolah-sekolah pada tingkat dasar dan menengah, 

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk tingkat perguruan 

tinggi serta Kementerian Agama untuk sekolah-sekolah berbasiskan 

agama. Selain itu juga melalui pendidikan non formal yang saat ini telah 

banyak berkembang di masyarakat melalui pendidikan atau sekolah-

sekolah alternatif. 

Selain itu, mengacu juga pada Resolusi Dewan HAM PBB No. 16/1 pada 23 

Maret 2011 tentang Pendidikan dan Pelatihan HAM, Komnas HAM memiliki 

peran penting sebagai koordinator dalam pendidikan dan pelatihan HAM di 

suatu negara, dimana hal tersebut menegaskan peran penting Komnas 

HAM dalam rangka upaya pemajuan dan penyebarluasan hak asasi 

manusia sebagai bentuk upaya pencegahan (preventif) bagi terjadinya 

pelanggaran HAM di Indonesia. 

Mendasarkan pada tujuan, mandat, fungsi dan kewenangan Komnas HAM 

sebagai sebuah lembaga HAM tersebut, penting bagi Komnas HAM untuk 

melakukan upaya-upaya strategis baik bersifat preventif maupun alternatif 

solutif pada pemerintah dengan secara aktif mengawal aras kebijakan 

pendidikan bangsa Indonesia sehingga sejalan dengan Pancasila dan 

Konstitusi, mempengaruhi kebijakan pendidikan nasional serta 

pengarusutamaan (mainstreaming) nilai-nilai HAM dalam pendidikan 

nasional, maupun upaya alternatif solutif melalui penyelesaian persoalan 

pelanggaran HAM dalam pendidikan.  

Langkah preventif dan alternatif solutif tersebut dilakukan dengan 

mendorongkan sebuah pendidikan yang menerapkan nilai-nilai HAM seperti 

toleransi, non diskriminatif, anti kekerasan dan menghargai martabat 
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manusia melalui Sekolah Ramah HAM. Sekolah Ramah HAM diarahkan 

bukan hanya pada penyebarluasan nilai-nilai HAM melalui materi 

pembelajaran (human rights as and in education) saja, namun lebih dari itu 

pembudayaan nilai-nilai HAM melalui seluruh proses pendidikan (human 

rights trough education) dan lingkungan pendidikan secara keseluruhan 

(holistic approach). 

Sekolah Ramah HAM sebagai satu bentuk langkah preventif yang dilakukan 

Komnas HAM melalui penginternalisasian nilai-nilai HAM dalam pendidikan 

sejalan dengan upaya pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla dalam 

membangun manusia Indonesia melalui revolusi mental khususnya 

pembangunan karakter bangsa yang dijalankan melalui pendidikan seperti 

tertuang dalam arah kebijakan RPJMN 2015 – 2019. Sekolah Ramah HAM 

memberikan arah bagi pendidikan karakter dengan mentransformasikan 

nilai-nilai HAM yang sebenarnya telah ada pada nilai-nilai agama atau 

Ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keberagaman/kebhinekaan, 

nilai-nilai demokrasi dan partisipasi serta nilai-nilai keadilan.   
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PERSOALAN DALAM PENDIDIKAN : DASAR INISIASI 

SEKOLAH RAMAH HAM 

 

A. PENDAHULUAN 

Potret pendidikan di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan 

bahwa pendidikan menjadi media bagi tumbuh suburnya rantai 

kekerasan, diskriminasi dan intoleransi yang berkembang baik dari 

aspek jumlah, bentuk, korban, pelaku maupun modusnya, dimana 

kesemuanya itu mengarah pada terjadinya pelanggaran HAM dalam 

pendidikan.1 Hampir setiap saat media memberitakan adanya tindakan-

tindakan tersebut yang terjadi di sekolah-sekolah bukan hanya sekolah 

menengah atas bahkan di sekolah dasar hal tersebut terjadi. Berbagai 

persoalan tersebut dilakukan oleh warga sekolah secara sadar, bersifat 

laten dan terus menerus bahkan diwariskan.   

Sekolah seringkali menjadi rumah kedua bagi anak-anak bahkan guru 

seringkali dianggap sebagai orang tua kedua mereka, hal tersebut 

kiranya tidak berlebihan mengingat setiap harinya anak-anak berada di 

sekolah tidak kurang dari 8 jam, sepertiga dari keseluruhan waktu yang 

dimiliki dalam sehari. Namun, sangat disayangkan bahwa dalam lima 

tahun terakhir fenomena kekerasan, bullying, narkoba dan persoalan-

persoalan lain yang mengarah pada terjadinya pelanggaran HAM dalam 

                                                           
1Pelanggaran HAM menurut pasal 1 ayat (6) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
didefinisikan sebagai : “Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik 

sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, 
membatasi, atau mencabuthak asasi manusia seseorang atau kelompok orangyang dijamin oleh Undang-
undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang 
adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM dapat 
berupa kebijakan maupun tindakan diskriminasi, kekerasan, pembiaran atas sebuah keadaan yang 
biasanya terkait pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya serta dalam bentuk pembatasan, 
pengurangan atau alternatif solutif negatif terkait hak sipil dan politik. 

BAGIAN II 
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pendidikan khususnya sekolah makin marak terjadi, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, dilakukan bukan hanya oleh sekolah 

sebagai institusi pelaksana pendidikan melalui guru dan tenaga 

kependidikan, namun juga oleh siswa sendiri. Keberadaan UU No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam 

implementasinya belum dapat memberikan sebuah kondisi pendidikan 

yang jauh dari tindak kekerasan, diskriminasi dan bahkan bentuk-bentuk 

pelanggaran HAM lainnya. Persoalan-persoalan yang masih terus 

terjadi dalam pendidikan menunjukkan betapa sistem pendidikan 

nasional masih sangat rentan dan belum dapat memberikan jaminan 

perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan. Keberadaan UU No. 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam 

implementasinya belum dapat memberikan sebuah kondisi pendidikan 

yang jauh dari tindak kekerasan, diskriminasi, intoleransi dan bahkan 

bentuk-bentuk pelanggaran HAM lainnya. Lingkungan pendidikan 

seolah-olah menjadi lahan bagi tumbuhnya kekerasan, diskriminasi, 

bahkan yang beberapa tahun terakhir ini lahan bagi berkembangnya 

intoleransi dan paham-paham radikalisme. Berbagai upaya telah pula 

dilakukan berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut, 

namun rupanya belum dapat memutus mata rantai atau bahkan 

menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya. 
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B. INSTITUSI PENDIDIKAN SEBAGAI LAHAN TUMBUHNYA 

KEKERASAN, DISKRIMINASI, INTOLERANSI DAN RADIKALISME  

1. Kekerasan2 

“Anak-anak sekarang tidak punya sopan santun, anak-

anak sekarang berani membantah orang tua apalagi 

sama guru, anak-anak sekarang pergaulannya terlalu 

bebas, senangnya tawuran, anak-anak sekarang kalau 

tidak dibentak atau dikerasi ya rusak pergaulannya dan 

masih banyak lagi ungkapan-ungkapan yang 

disampaikan guru-guru untuk menggambarkan situasi 

pendidikan sehari-hari di sekolah sekarang”.3 

 

Situasi tersebut seolah memberikan legitimasi bagi tenaga 

pendidik/guru atau kepala sekolah atau bahkan tenaga 

kependidikan untuk menerapkan hukuman (seringkali berupa 

kekerasan fisik dalam berbagai bentuk) atau perlakuan 

“pendisiplinan” melalui ungkapan verbal (membentak, menyuruh 

dengan kata-kata kasar, ancaman/intimidasi dan sebagainya) yang 

menimbulkan trauma fisik maupun psikis. Di sisi yang lain, 

senioritas diantara siswa sendiri menjadi budaya yang 

dilanggengkan oleh sekolah melalui kegiatan pengenalan sekolah 

yang biasa disebut MOS seolah membiarkan kekerasan dan 

diskriminasi dalam bentuk perundungan (bullying) terjadi antar 

siswa, meskipun saat ini kegiatan MOS tersebut telah diganti dan 

                                                           
2 Kekerasan dalam KBBI didefinisikan sebagai: (1) perihal (yg bersifat, berciri) keras; (2) perbuatan 
seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan 
kerusakan fisik atau barang orang lain; (3) paksaan.  
3 Brainstorming dalam Pelatihan dan TOT HAM bagi Tenaga Pendidik serta Bimbingan Teknis Profesi 
Guru yang difasilitasi penulis di Jakarta, Bandarlampung, Serang, Yogyakarta, Bali, Palembang, 
Pontianak dan Banda Aceh tahun 2014 – 2016; 
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tidak lagi dilakukan oleh siswa senior sesuai arahan Menteri 

Pendidikan. 

Hasil Focus Groups Disscussion (FGD) Penerapan Nilai-nilai HAM 

dalam Pendidikan yang dilakukan Komnas HAM menyimpulkan 

bahwa kekerasan di sekolah sudah dalam kondisi darurat baik 

dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan verbal, 

kekerasan simbolik dan kekerasan cyber.4  Hal ini mengacu pada 

angka kekerasan yang terjadi di sekolah yang terus meningkat serta 

pernyataan yang disampaikan Menteri Pendidikan Anies Baswedan 

di hadapan kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota se-

Indonesia pada Desember 2014.5   

Jika kekerasan fisik, psikis dan verbal lebih mudah mendapatkan 

data kuantitatif peningkatan atau penurunan setiap tahunnya serta 

memetakan pelaku maupun korbannya, maka tidaklah demikian 

dengan kekerasan simbolik dimana menurut Pierre Bourdieu dalam 

bukunya yang berjudul Distinction (1994) mencakup bentuk-bentuk 

kekerasan yang meresahkan pikiran, menjadi kebiasaan dan 

merusak hidup serta membatasi kesempatan-kesempatan6 . 

Kekerasan simbolik ini masuk ke dalam kehidupan anak-anak 

melalui sekolah, yaitu dilakukan melalui buku-buku sekolah yang 

dipakai oleh siswa baik dalam bentuk gambar, foto, contoh - contoh  

maupun pengandaian7. Masih dalam FGD, bahwa kekerasan 

ditengarai telah menjadi budaya yang berawal dari “peniruan” dan 

pembiaran atas praktek-praktek kekerasan yang terjadi atau dialami 

                                                           
4 Point-Point Penting Workshop Penerapan Nilai-Nilai HAM dalam Pendidikan; Komnas HAM; 8 Maret 
2016; 
5 Prof. Dr. H.E. Mulyasa, MPd; Revolusi Mental dalam Pendidikan; Rosdakarya Bandung; Maret 2015; 
6 Nanang Martono; Kekerasan Simbolik di Sekolah : Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu; 
Okt 2012; 
7 ibid 
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sebelumnya, terdapat siklus korban kekerasan menjadi pelaku 

kekerasan selanjutnya.  

Data yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga berikut ini 

menunjukkan potret lingkaran kekerasan yang terjadi dalam dunia 

pendidikan yang terlembaga melalui berbagai bentuk baik kebijakan 

tata tertib, disiplin maupun dalam kegiatan kesiswaan di sekolah. 

Tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan pendidikan 

seringkali disanggah dengan alasan upaya guru atau sekolah dalam 

mendidik, menerapkan disiplin, memberikan efek jera, memberikan 

sanksi atas pelanggaran tata tertib bahkan mendidik mental siswa. 

Di Indonesia sendiri tidak sedikit guru yang menganggap bahwa 

cara mendidik dengan kekerasan masih efektif untuk 

mendisiplinkan siswa dan mampu mengantarkan siswa menjadi 

orang yang berhasil. 

Dalam sebuah riset yang dilakukan Plan Indonesia tahun 2011 di 

Kota Bogor yang melibatkan 300 siswa SD, SMP dan SMA 

menunjukkan 15,3% siswa SD, 18% siswa SMP dan 16% siswa 

SMA mengaku pernah mengalami kekerasan di sekolah. 

Sedangkan pada aspek pelaku, 14,7% kekerasan di sekolah 

dilakukan oleh guru dan 35,3% dilakukan oleh sesama teman8. 

Pada tahun 2013 Plan Indonesia dan International Center for 

Research on Women (ICRW) kembali melakukan riset yang 

hasilnya menunjukkan 84% anak di Indonesia mengalami 

kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren di 

kawasan Asia yakni 70%. Data yang dirilis awal Maret 2015 

menunjukkan fakta mencengangkan terkait kekerasan anak di 

sekolah. Riset ini dilakukan di 5 negara Asia, yakni Vietnam, 

                                                           
8 op cit 
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Kamboja, Nepal, Pakistan, dan Indonesia yang diambil dari Jakarta 

dan Serang, Banten. Survei diambil pada Oktober 2013 hingga 

Maret 2014 dengan melibatkan 9 ribu siswa usia 12-17 tahun, guru, 

kepala sekolah, orangtua, dan perwakilan LSM. (Nafiysul Qodar – 

Liputan 6 online).  

Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 

tahun 2012 juga telah merilis hasil surveinya terhadap 1.026 

responden siswa yang menunjukkan 87,6% anak mengaku pernah 

mengalami kekerasan di lingkungan sekolah dalam berbagai 

bentuk, dimana dari angka tersebut 29,9% kekerasan dilakukan 

oleh guru, 42,1% dilakukan teman sekelas dan 28,0% dilakukan 

oleh teman dari kelas lain9.  Komnas HAM juga mencatat pada 

tahun 2014 setidaknya telah menerima pengaduan terkait dengan 

dugaan pelanggaran terhadap hak anak sejumlah 54 berkas 

pengaduan dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 57 berkas 

pengaduan. 

Data pelanggaran HAM dalam bentuk kekerasan tersebut 

menunjukkan betapa sekolah mulai dirasa tidak lagi aman dan 

nyaman bagi anak-anak. Dari data tersebut juga dapat disimpulkan 

bahwa kekerasan yang terjadi di sekolah atau dalam lingkungan 

pendidikan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan jenis kekerasan 

baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, 

kekerasan simbolik dan kekerasan cyber.  

Meningkatnya kekerasan yang terjadi dalam pendidikan baik pada 

aspek jumlah, korban, pelaku maupun modus kekerasan salah 

satunya menunjukkan bahwa masih lemahnya kebijakan pendidikan 

                                                           
9 loc cit 
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dalam memberikan jaminan perlindungan bagi siswa, guru dan 

komunitas sekolah lainnya dari tindakan-tindakan yang mengarah 

pada kekerasan. Disadari bersama bahwa tindak kekerasan yang 

dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan 

pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan 

menimbulkan trauma bagi peserta didik sehingga untuk 

meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, 

nyaman, dan menyenangkan dikeluarkanlah Permendikbud No. 82 

Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak 

Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk 

mencegah, meminimalisir dan bahkan menghilangkan kekerasan di 

lingkungan sekolah. Namun fakta yang ada upaya tersebut belum 

dapat mengurangi kekerasan yang terjadi di sekolah dimana 

fenomena kekerasan dalam lingkungan pendidikan yang muncul 

sekarang bukan hanya dialami oleh siswa tetapi juga dialami oleh 

guru dan belum juga mendapatkan penyelesaian. Permendikbud ini 

dalam penerapannya masih sebatas untuk penanganan kasus-

kasus tetapi belum digunakan untuk benar-benar membangun 

upaya pencegahan dan pendidikan nir kekerasan. Hal tersebut 

dikuatkan pula dengan budaya lama pendidikan yang masih sering 

menggunakan kekerasan dengan alasan disiplin dan tata tertib 

seperti telah diuraikan sebelumnya. Dan persoalan kekerasan yang 

terjadi di lingkungan pendidikan tersebut barulah sebagian kecil dari 

bentuk pelanggaran HAM dalam dunia pendidikan. 
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2. Diskriminasi 

Selain kekerasan, tindakan-tindakan diskriminatif10 dalam 

lingkungan pendidikanpun tidak dapat diabaikan karena berawal 

pada adanya diskriminasi akan berdampak sangat luas pada 

munculnya kekerasan, pengabaian atau bahkan tidak terpenuhinya 

hak-hak seseorang hingga tidak adanya penghormatan martabat 

manusia. Berbagai bentuk diskriminasi dilakukan dalam dunia 

pendidikan baik terbentuk melalui kebijakan pendidikan secara 

nasional maupun spesifik dalam kebijakan dan tindakan di tingkat 

sekolah. Diskriminasi atas sebuah identitas yang terjadi dalam 

lingkungan pendidikan diawali ketika persoalan kemampuan 

akademis, agama, keyakinan, suku, etnis, kondisi fisik dan orientasi 

seksual dipertentangkan pintar – tidak pintar, baik – tidak baik, 

normal – tidak normal, kafir-atheis – beragama dan lain sebagainya. 

Sayangnya pula, pemerintah seolah-olah “membiarkan” situasi 

tersebut terus menerus terjadi dan pendidikan seolah-olah pula 

justru menjadi lahan yang subur bagi diskriminasi dan bahkan 

tumbuhnya sikap perilaku intoleran.  

Bentuk diskriminasi karena kemampuan akademis muncul terkait 

dengan kebijakan pembedaan penjurusan berdasarkan minat siswa 

antara eksakta (IPA) dan humaniora (IPS) misalnya, seringkali 

menyebabkan stereotype yang membudaya bahwa siswa yang 

masuk IPA lebih pintar daripada siswa yang masuk IPS. Stereotype 

                                                           
10 Diskriminasi adalah sebuah bentuk pelanggaran HAM yang berdampak sangat luas, berawal dari 
tindakan diskriminatif akan memunculkan tindakan kekerasan, pembatasan hak, pengurangan atau 
bahkan tidak terpenuhinya hak-hak seseorang atau kelompok terutama yang berada pada kondisi 
minoritas10 atau sub ordinasi. Diskriminasi dapat dilakukan oleh siapa saja dan pada siapapun juga. 
Diskriminasi dalam pasal (1) ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia didefinisikan 
sebagai “Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung 
didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, 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 politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.” 
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tersebut pada akhirnya mempengaruhi masyarakat dan tertanam 

hingga sekarang meskipun tidak ada upaya doktrinasi, namun 

sangat berdampak pada penerimaan atas identitas siswa IPA dan 

siswa IPS yang selalu diperbandingkan. Bahkan orang tua siswa 

akan sangat bangga manakala anaknya dapat diterima di jurusan 

IPA, sebaliknya mereka menjadi kecewa atau bahkan malu 

manakala si anak masuk ke jurusan IPS.  

Diskriminasi yang lain terkait dengan perbedaan agama dan 

keyakinan/kepercayaan, ras/etnis, disabilitas serta orientasi 

seksual. Diskriminasi berdasar perbedaan agama dan kepercayaan 

yang dianut siswa bahkan terjadi sejak pendidikan dasar11 bukan 

hanya oleh guru tetapi juga siswa yang lain. Sebagai contoh, mulai 

dari penolakan enam sekolah Katolik di Blitar untuk menyediakan 

guru pendidikan agama Islam di sekolah tersebut, siswa penghayat 

kepercayaan yang mengalami diskriminasi dimana hal tersebut juga 

dialami oleh siswa yang orang tuanya penganut ahmadiyah, dan 

terakhir yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil dimana siswa 

Kristen terpaksa belajar agama Islam karena tidak tersedianya guru 

agama di kabupaten tersebut12. Jauh sebelum kasus-kasus tersebut 

muncul, data-data yang dikeluarkan oleh Wahid Institute dalam riset 

yang dilakukan tahun 2015 di Wilayah Jakarta menunjukkan bahwa 

dari 306 siswa di Jakarta yang menunjukkan kecenderungan 

intoleransi dan radikalisme yang terus menguat, dimana 

sebelumnya dilakukan riset oleh Lembaga Kajian Islam dan 

Perdamaian (LaKIP) yang dipublikasikan pada tahun 2011 yang 

menunjukkan kondisi mengkhawatirkan dimana pandangan 

                                                           
11http://www.dw.com/id/nasib-kaum-minoritas-di-indonesia-yang-terpinggirkan/a-2958047; 
http://www.sinarharapan.co/news/read/150907133/penghayat-kepercayaan-keluhkan-diskriminasi-
pendidikan ; http://www.pelitaperdamaian.org/penganut-kepercayaan-dan-diskriminasi-pendidikan/ 
12http://kbr.id/03-
2016/siswa_kristen_terpaksa_belajar_agama_islam_di_aceh_singkil__ini_sikap_pgi_/79810.html 

http://www.dw.com/id/nasib-kaum-minoritas-di-indonesia-yang-terpinggirkan/a-2958047
http://www.sinarharapan.co/news/read/150907133/penghayat-kepercayaan-keluhkan-diskriminasi-pendidikan
http://www.sinarharapan.co/news/read/150907133/penghayat-kepercayaan-keluhkan-diskriminasi-pendidikan
http://www.pelitaperdamaian.org/penganut-kepercayaan-dan-diskriminasi-pendidikan/
http://kbr.id/03-2016/siswa_kristen_terpaksa_belajar_agama_islam_di_aceh_singkil__ini_sikap_pgi_/79810.html
http://kbr.id/03-2016/siswa_kristen_terpaksa_belajar_agama_islam_di_aceh_singkil__ini_sikap_pgi_/79810.html
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intoleransi dan islamis menguat di lingkungan guru Pendidikan 

Agama Islam (PAI) dan pelajar.13 

Contoh lain dari diskriminasi dialami oleh anak-anak yang 

menyandang disabilitas14 atau sering disebut anak dengan 

disabilitas (AdD). Pendidikan inklusi yang telah dicanangkan 

pemerintah sejak tahun 2009 rupanya belum berjalan dengan 

efektif15 yang ditandai dengan masih adanya penolakan-penolakan 

yang dialami siswa penyandang disabilitas disaat mendaftar 

sekolah terutama pada sekolah-sekolah negeri16 dengan alasan 

ketidaktersediaan sumber daya guru khusus untuk penyandang 

dissabilitas. Dan jikapun anak tersebut diterima, sekolah belum 

dapat memberikan jaminan bahwa si anak tidak akan mengalami 

bullying dari siswa yang lain atau bahkan dari guru sendiri baik 

dalam bentuk verbal maupun non verbal bahkan pengabaian ketika 

di dalam kelas.17  

 

3. Intoleransi dan Radikalisme 

Indonesia adalah negara bangsa yang didalamnya terdiri dari 

berbagai suku, agama, ras, golongan, budaya dan pandangan 

politik. Hal tersebut adalah modal sosial yang kuat bagi besarnya 

suatu bangsa. Namun sayang akhir-akhir ini modal sosial tersebut 

dikoyak dengan berkembangnya sikap-sikap intoleran sebagian 

                                                           
13 Data diambil dari tulisan Alamsyah M Dja’far : Intoleransi Kaum Pelajar; The Wahid Institute : Seeding 
Plural and Peaceful Islam; 23 Maret 2015 
14 Dissabilitas adalah terminologi yang digunakan Komnas HAM selain ada juga penggunaan terminologi 
diffable 
15 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan 
Inklusif (Pensif) Bagi Siswa Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat 
Istimewa 
16  Sharing pengalaman seorang ayah yang anaknya menderita autis dan seorang guru sekolah inklusi 
17http://www.republika.co.id/berita/koran/leasure/14/12/16/ngny4a4-parenting-hak-anak-difabel ; 
http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160407153904-255-122401/anak-autisme-punya-citra-
trouble-maker/ 

http://www.republika.co.id/berita/koran/leasure/14/12/16/ngny4a4-parenting-hak-anak-difabel
http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160407153904-255-122401/anak-autisme-punya-citra-trouble-maker/
http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160407153904-255-122401/anak-autisme-punya-citra-trouble-maker/
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masyarakatnya yang berdampak pada berkembangnya konflik-

konflik sosial berbasis SARA di berbagai wilayah yang juga 

merambah lingkungan pendidikan yang harusnya steril dari 

persoalan-persoalan SARA dan politik.  

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta dalam penelitian yang dilakukan pada bulan 

Oktober 2016 di 11 Kabupaten pada 505 orang guru pendidikan 

agama menghasilakan data bahwa 78% guru agama setuju 

terhadap penerapan syari’at Islam, dukungan terhadap organisasi 

yang memperjuangkan syari’at Islam mencapai 77% sedangkan 

guru agama yang tidak setuju dengan syari’at Islam yang 

dimasukkan dalam Pancasila dan UUD 45 hanya 18%. Demikian 

juga dengan guru agama yang tidak setuju kepala daerah dari non 

muslim mencapai 89%.18 Hal senada dalam Kompas 24 Desember 

2016 menyebutkan bahwa perekrutan anak ke dalam jaringan 

teroris makin kencang dilakukan dan hal tersebut telah menjadi 

perhatian khusus jajaran Kementerian Koordinator Politik, Hukum 

dan Keamanan yang dibahas dalam rapat koordinasi terkait 

penanggulangan terorisme pada 23 Desember 2016. 

Meskipun hasil penelitian ini tidak dapat serta merta 

menggeneralisir bahwa seluruh guru agama Islam di seluruh 

Indonesia memiliki pendapat demikian, namun patut menjadi 

perhatian bersama bahwa hal tersebut merupakan potensi 

berkembangnya intoleransi dalam lingkungan pendidikan yang 

bukan tidak mungkin berpotensi pada berkembangnya paham-

paham radikalisme. Lingkungan pendidikan saat ini menjadi salah 

                                                           
18 http://www.ppim.uinjkt.ac.id/id/guru-agama-isu-isu-keagamaan-dan-persoalan-kebangsaan . Penelitian 
dilakukan di 11 kabupaten/kota di 5 provinsi yaitu Jawa Barat (Ciamis, Garut dan Tasikmalaya), Banda 
Aceh (Aceh Besar dan Pidie), NTB (Mataram dan Lombok Timur), Sulawesi Selatan (Maros, Bulukumba 
dan Makasar), dan Jawa Tengah (Solo) 

http://www.ppim.uinjkt.ac.id/id/guru-agama-isu-isu-keagamaan-dan-persoalan-kebangsaan
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satu sasaran strategis mengingat saat ini siswa banyak 

berhubungan dengan internet dan informasi global yang tidak dapat 

terbendung. Diikuti pula dengan pemahaman dan keyakinan guru 

pribadi yang seringkali dibawa ke dalam lingkungan sekolah dan 

justru memberikan pengaruh negatif bagi siswa seperti hasil 

penelitian PPIM tersebut. Sebagai contoh terjadi di Banjarnegara 

dimana seorang guru PAI sekolah menengah negeri menyusun soal 

test agama yang mengangkat kasus Ahok dengan memberikan 

pilihan ganda yang mengandung ujaran kebencian (hate speech) 

dan mengundang sikap intoleran antar siswa sekolah tersebut. Hal-

hal tersebut patutlah untuk diwaspadai oleh para pemangku 

kebijakan dan pelaksana pendidikan mengingat sekolah adalah 

lingkungan pendidikan yang harusnya jauh dari pengaruh-pengaruh 

politik, intoleransi, kekerasan apalagi radikalisme dan terorisme.  

 

4. Penyebab dan Dampak Kekerasan, Diskriminasi, 

Intoleransi dan Radikalisme dalam Pendidikan 

Penyebab yang sangat berpengaruh menyumbang terjadinya 

kekerasan, diskriminasi dan bahkan pelanggaran HAM yang lain 

dalam pendidikan dimana sebenarnya saling mempengaruhi dapat 

dikategorikan dalam empat kategori yaitu : 1) kebijakan; 2) budaya; 

3) struktur dan 4) pengaruh eksternal. Faktor Kebijakan yang tidak 

sesuai dengan nilai-nilai dasar (prinsip-prinsip) HAM seringkali 

dijadikan legitimasi bagi pelaksana pendidikan yang dalam hal ini 

sekolah dan unsur-unsur di dalamnya untuk melakukan tindakan-

tindakan diskriminatif bahkan kekerasan. Misal, masih adanya 

kebijakan sekolah yang diskriminatif terhadap anak penyandang 

disabilitas, anak yang berasal dari keluarga penghayat kepercayaan 
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atau agama minoritas, serta anak yang diindikasi memiliki orientasi 

seksual berbeda. Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang 

Pendidikan Inklusi sebenarnya bukan semata-mata sekolah 

menerima siswa dari penyandang dissabilitas saja tetapi bagaimana 

sekolah sebagai miniatur masyarakat juga lebih terbuka pada 

perbedaan-perbedaan identitas dan keragaman yang hidup dalam 

masyarakat. Namun sayangnya dalam pelaksanaannya belum 

diikuti dengan penyiapan sumber daya, sarana dan prasarana yang 

memadai khususnya kesiapan sumber daya manusia guru dan 

sekolahnya. Ketidaksiapan tersebut bukan tanpa akibat dan 

dampak dalam pendidikan khususnya di sekolah karena ketika 

sekolah belum siap, komunitas sekolah belum siap yang muncul 

adalah anak-anak tersebut akan mengalami kesulitan dalam 

bersosialisasi dengan lingkungan sekolah bahkan sampai pada 

mengalami perundungan (bullying) di lingkungan sekolah. Hal 

tersebut dialami oleh anak-anak penyandang disabilitas, anak-anak 

korban konflik, anak-anak penghayat kepercayaan, anak-anak 

ahmadiyah dan kelompok minoritas lainnya seperti telah diuraikan 

sebelumnya.  

Faktor Budaya atau kebiasaan yang terus menerus dilakukan, 

kebiasaan yang terlembagakan dan adat istiadat lokal yang masih 

berlaku pada akhirnya berubah menjadi kebiasaan dan membudaya 

di sekolah, menjadi salah satu penyebab cukup dominan atas 

terjadinya pelanggaran HAM di sekolah. Faktor budaya ini menurut 

Ivan Illich disebut hidden curriculum dimana  kelompok-kelompok 

atau komunitas atau organisasi yang ada di sekolah berusaha 

mempengaruhi sikap dan kebiasaan siswa – yang biasanya dimulai 

dari siswa baru – untuk mengikuti kebiasaan dominan yang ada. 

Faktor struktur juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya 
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kesenjangan-kesenjangan yang mempengaruhi relasi diantara 

unsur-unsur dalam sekolah, misalnya struktur organisasi sekolah 

yang dimaknai secara tegas relasi atas – bawah sehingga 

membangun interaksi yang tidak setara (kepala sekolah – guru, 

guru – siswa, yayasan – unsur sekolah lainnya, OSIS – siswa lain) 

yang seringkali berpotensi munculnya kekerasan dan diskriminasi. 

Baik faktor budaya maupun faktor struktur ini sangat nampak pada 

pelaksanaan masa orientasi siswa (MOS) bagi siswa baru dimana 

senioritas pengurus OSIS menjadikannya peluang untuk 

“mengerjai” siswa baru dengan berbagai penugasan yang aneh, 

hukuman bagi yang tidak dapat memenuhi penugasan dan 

bentakan-bentakan. Disinilah tindakan-tindakan kekerasan terjadi 

dengan pelaku siswa senior dan korban siswa baru dan korbanpun 

berjatuhan di berbagai daerah sepanjang tahun 2015 – 2016 bukan 

hanya luka, trauma bahkan hingga cacat dan meninggal. Contoh 

lain, penetapan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang biasanya 

diawali dengan kebiasaan atau minat terbanyak siswa atas suatu 

kegiatan sehingga ketika siswa baru masuk maka dihadapkan pada 

pilihan-pilihan ekstrakurikuler yang sudah ada tanpa kemungkinan 

memunculkan pilihan lain. 

Faktor Eksternal (dari luar sekolah) juga menjadi faktor penyebab 

kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di sekolah dengan 

maraknya “penghakiman” dan stereotype masyarakat terhadap 

kelompok-kelompok minoritas agama, ras/etnis dan orientasi 

seksual. Keterbukaan informasi yang sangat cepat melalui internet 

dan media audio visual menjadi salah satu penyebab munculnya 

persoalan tersebut. Mudahnya anak-anak mengakses informasi 

melalui media elektronik melalui gadget, smartphone, tayangan 

televisi, internet membuat situs-situs dan praktek pornografi 



20   Kertas Posisi Sekolah Ramah HAM 
   

maupun kekerasan akan mempengaruhi anak-anak untuk 

melakukan beragam tindakan pelanggaran HAM dan kriminal. 

Selain itu, makin merebaknya penggunaan narkoba oleh anak usia 

sekolah juga berpotensi menjadi penyebab munculnya beragam 

tindakan pelanggaran HAM terutama kekerasan dan tawuran. 

Siswa yang terkena pengaruh narkoba biasanya tidak mampu 

mengendalikan dirinya sehingga dia berpotensi melakukan tindakan 

kekerasan yang berujung pada terjadinya pelanggaran HAM.  

Dampak dari pelanggaran HAM dapat bersifat jangka pendek 

maupun jangka panjang. Jangka pendek yang paling terlihat dan 

dapat dirasakan langsung adalah distrust antar warga sekolah, 

disharmoni dalam interaksi antar warga sekolah maupun 

lingkungannya dan suasana sekolah menjadi tidak kondusif (tidak 

aman, tidak nyaman, dan tidak menyenangkan). Sedangkan 

dampak jangka panjang terutama dialami oleh korban seperti 

kerusakan fisik dan/atau psikis korban termasuk keselamatan dan 

tumbuh kembang anak, penurunan derajat martabat kemanusiaan 

seseorang akibat kekerasan atau pelanggaran HAM baik fisik 

maupun psikis serta lebih jauh lagi menghambat tercapainya tujuan 

pendidikan nasional.  

 

C. PERSOALAN PENERAPAN NILAI-NILAI HAM DALAM PENDIDIKAN 

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai pihak telah berupaya 

menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, seperti penanganan 

kasus per kasus, kampanye anti bullying dan anti kekerasan, 

pembentukan sekolah-sekolah karakter, peraturan-peraturan menteri 

pendidikan yang mendorongkan upaya pelarangan MOS sebagai 

kegiatan yang berpotensi terjadi kekerasan maupun pendidikan 
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penumbuhan budi pekerti untuk membangun kesadaran atas 

keberagaman bangsa, upaya penanganan kekerasan di sekolah serta 

yang terakhir tentang upaya mengakomodir penghayat kepercayaan 

dalam satuan pendidikan.  

1. Terbatasnya Pembelajaran HAM dalam Kurikulum Pendidikan 

Nasional 

Paragraf 79 Deklarasi Wina tahun 1993 secara tegas menyebutkan 

bahwa seluruh negara wajib untuk memasukkan HAM, hukum 

humaniter, demokrasi dan negara hukum sebagai mata pelajaran di 

dalam sekolah formal ataupun non formal. Khusus tentang 

pendidikan HAM itu sendiri, paragraf 80 menjelaskan bahwa dalam 

pendidikan HAM harus memasukkan demokrasi, pembangunan dan 

keadilan sosial seperti yang diatur di dalam instrumen HAM 

internasional dan regional. Kajian yang disusun oleh Depdiknas 

tahun 2008 tentang Pendidikan HAM menempatkan pada konsep 

pendidikan untuk semua (Education for All), yang terdiri atas 2 hal 

yaitu Pendidikan HAM dalam arti proses belajar mengajar dan 

Pendidikan sebagai hak asasi manusia. Artinya disini, sekolah 

sebagai institusi pendidikan formal tidak bisa tidak memiliki 

tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan HAM dan 

memasukkannya dalam kurikulum. 

Pendidikan HAM dalam pelaksanaannya mensyaratkan adanya 

keterlibatan bukan hanya siswa saja, tetapi juga guru, tenaga 

kependidikan dan orang tua siswa bahkan masyarakat di 

lingkungan sekolah. Pendidikan HAM haruslah merupakan kegiatan 

belajar mengajar yang partisipatif, dimana siswa dan guru terlibat 

secara aktif dalam prosesnya dengan posisi yang seimbang serta 

tidak hanya belajar teori saja tetapi yang terpenting juga 
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mempraktekkannya. Dalam pendidikan HAM bukan hanya 

mencakup aspek kognitif atau pengetahuan saja, namun yang 

paling penting adalah aspek affektif dalam praktek keseharian di 

lingkungan sekolah sendiri sehingga akan memunculkan kesadaran 

yang menggerakkan dalam menerapkan nilai-nilai HAM. 

Namun sayangnya, pendidikan HAM hingga saat ini masih menjadi 

persoalan sekaligus tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan. 

Pada aspek kurikulum tidak dapat dipungkiri HAM telah masuk 

menjadi materi khusus melekat dalam mata pelajaran PPKn, namun 

pelaksanaannya masih berhenti pada aspek kognitif belum 

mengarah pada aspek affektif. Pemahaman tentang HAM di dalam 

kelas belum memunculkan kesadaran untuk mempraktekkannya 

dalam keseharian baik siswa maupun guru sendiri. Di tingkatan guru 

pengampu mata pelajaran PPKn sendiri pemahaman yang 

komprehensif tentang HAM masih sangat kurang sementara guru 

dituntut untuk bisa menjelaskan pemahaman dan persoalan HAM 

yang terjadi dewasa ini. Hal tersebut disebabkan karena 

keterbatasan bahan-bahan pendukung materi HAM, kesempatan 

peningkatan pengetahuan dan kapasitas guru terkait materi HAM itu 

sendiri.  

Masih bertumpunya pendidikan HAM sebagai tanggung jawab guru 

mata pelajaran tertentu dalam kurikulum serta masih kurangnya 

dukungan terhadap upaya penyebarluasan nilai-nilai HAM di 

sekolah yang tidak hanya terbatas melalui pembelajaran PPKn 

pada akhirnya berdampak pada kurangnya pemahaman sekolah, 

guru dan siswa sendiri tentang HAM baik dalam aspek teoritis 

maupun HAM sebagai nilai yang harus terinternalisasi. Lebih jauh 

lagi meskipun HAM telah masuk dalam kurikulum yang diajarkan di 

sekolah namun belum memberikan dampak yang luas atas seluruh 
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kehidupan sekolah, hal ini nampak dari masih tingginya kasus-

kasus kekerasan di lingkungan pendidikan.                       

2. Pelaksanaan Sekolah Karakter dan Program-program 

Pendidikan yang Belum Terintegrasi 

Tidak dapat dipungkiri bahwa telah ada sekolah-sekolah karakter 

yang dibangun dan dikembangkan lebih dulu berdasarkan 

kekhususan masing-masing, seperti sekolah adiwiyata dengan 

kekhususan pada lingkungan hidup, sekolah sehat dengan 

kekhususan pada aspek kesehatan, sekolah aman bencana 

dengan kekhususan pada upaya preventif mitigasi bencana, 

sekolah toleransi dengan kekhususan pada pengembangan sikap-

sikap toleransi, sekolah ramah anak dengan kekhususan pada 

upaya pemenuhan hak anak dan mungkin masih beberapa sekolah 

karakter lain yang dikembangkan. Demikian juga halnya dengan 

program-program pendidikan yang sedang dikembangkan oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baik dalam bentuk 

pendidikan inklusi yang diatur dalam Permendiknas nomor 70 tahun 

2009, penumbuhan budi pekerti melalui Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 

2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti serta gerakan literasi 

sekolah yang dituangkan dalam Desain Induk Gerakan Literasi 

Sekolah yang disusun pada tahun 2016. Ketiga program pendidikan 

tersebut sejatinya pula sedang menuju pada upaya pemenuhan 

pasal 12, 13 dan 14 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia19. 

                                                           
19 Pasal 12 : “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh 
pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kwalitas hidupnya agar menjadi manusia yang 
beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi 
manusia.”  
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Jika mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 

Konvensi Hak Anak, UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia, masing-masing sekolah karakter dan program 

pendidikan tersebut pada prinsipnya merupakan pengejawantahan 

dan pelaksanaan dari nilai-nilai hak asasi manusia antara lain hak 

atas kesehatan, hak atas rasa aman, hak atas lingkungan, hak anak 

dan juga penerapan prinsip-prinsip HAM seperti inklusi, partisipasi 

dan penghormatan atas perbedaan. Namun, penerapan nilai-nilai 

HAM dan juga hak-hak tersebut masih berjalan secara parsial, 

belum diterapkan secara menyeluruh dan sinergis dalam 

pelaksanaan di sekolah. Terlebih lagi seringkali masing-masing 

sekolah karakter justru berkompetisi untuk menerapkan 

programnya di sebuah sekolah unggulan yang akhirnya 

menyebabkan sekolah-sekolah bukan unggulan justru jauh dari 

program tersebut. Hal ini secara tidak langsung justru membangun 

sekat-sekat antar sekolah yang mengarah pada terjadinya 

diskriminasi kembali di saat upaya pemenuhan hak asasi manusia 

sedang dilaksanakan.  

Bagaimanapun ketika sebuah sekolah karakter atau program 

pendidikan inklusi menjalankan nilai-nilai HAM dalam 

pelaksanaannya harusnyalah melingkupi internalisasi seluruh nilai-

nilai kemanusiaan yang dalam hal ini adalah nilai-nilai hak asasi 

manusia itu sendiri. Menjadi prasyarat pula bahwa dalam 

menerapkan nilai-nilai hak asasi manusia tersebut sebuah sekolah 

                                                           
Pasal 13 : “Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu dan teknologi, 
seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat 
manusia.”  
Pasal 14  
(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.  
(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.  
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karakter dan pendidikan inklusi haruslah menerapkannya secara 

menyeluruh, karena pada prinsip HAM hak asasi manusia tidak 

dapat dibagi, saling terkait dan bergantung satu sama lain.  

Langkah-langkah tersebut cukup bagus sebenarnya namun belum 

sepenuhnya menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan karena 

upaya-upaya tersebut masih bersifat parsial, belum bisa berjalan 

optimal karena konsep yang ditawarkan cenderung sektoral, tematik, 

dan tidak terintegrasi. Lebih jauh lagi program-program tersebut belum 

dapat memutus mata rantai pelanggaran HAM yang terus terjadi. 

Disinilah selanjutnya dibutuhkan sebuah perekat yang bersifat 

menyeluruh merekatkan keseluruhan sekolah karakter dan program 

pendidikan lainnya dalam rangka menerapkan dan 

menginternalisasikan nilai-nilai HAM secara utuh yang lebih jauh 

memberikan pondasi dan arah bagi upaya pembangunan karakter 

bangsa melalui pendidikan.  
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DASAR PEMIKIRAN SEKOLAH RAMAH HAM 

 

A. DASAR FILOSOFI SEKOLAH RAMAH HAM 

1. Sekolah Ramah HAM dan Implementasi Nilai-nilai Pancasila 

Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa bersifat humanistik 

dan universalistik, humanistik karena memuat nilai-nilai 

kemanusiaan dan universalistik karena bersifat mendasar dan 

dapat berlaku bagi semua orang yang sejalan pula dengan nilai-nilai 

HAM universal.20 Pancasila juga bersifat hirarchis pyramidal dan 

abstrak umum universal dimana sila-sila dalam Pancasila 

merupakan satu kesatuan utuh (integralistik), bulat dan tidak dapat 

dipisahkan karena masing-masing sila mendasari dan melandasi 

sila yang di bawahnya demikian juga sebaliknya.21 Sila-sila dalam 

Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental yang menjamin 

setiap sendi kehidupan bangsa Indonesia baik pada aspek nilai-nilai 

agama, nilai-nilai kemanusiaan (human values), pengakuan 

terhadap martabat manusia (human dignity), hak asasi manusia 

(human rights) dan kebebasan manusia (human freedom). Di 

dalamnya juga menjamin nilai-nilai kebhinekaan, nilai-nilai 

partisipasi dan demokrasi serta nilai-nilai keadilan. Pancasila 

menurut Muhammad Yamin   adalah lima dasar yang berisi 

pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan 

baik. Sedangkan menurut Notonegoro, Pancasila merupakan dasar 

falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan 

hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar pemersatu, lambang 

                                                           
20 Dody Susanto; Sekolah Toleransi; Klinik Pancasila dan Mabes Polri; 2014 
21 ibid hlm 2 

BAGIAN III 
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persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan 

negara. Jadi Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa bukan 

hanya sebagai pemersatu dari kebhinekaan yang menjadi modal 

sosial bangsa Indonesia, namun juga pedoman bagi seluruh warga 

Negara dalam bertingkah laku baik secara pribadi maupun 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain 

Pancasila adalah karakter bangsa Indonesia itu sendiri. 

Pancasila sebagai karakter bangsa Indonesia sudah seharusnya 

bukan hanya dihafal dan dipahami saja, namun haruslah 

terinternalisasikan dalam setiap sendi kehidupan. Upaya untuk 

membumikan dan membudayakan Pancasila dalam setiap sendi 

kehidupan telah dimulai oleh Orde Baru melalui Pedoman 

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang berisi butir-butir 

penjabaran dari 5 sila Pancasila22 dan memasukkannya dalam 

kegiatan Penataran P4 mulai pada jenjang sekolah menengah 

pertama hingga seseorang memasuki dunia kerja khususnya PNS 

dan ABRI. Tafsir terhadap Pancasila pun hanya boleh dilakukan 

oleh pemerintah melalui badan yang disebut Badan Pembina 

Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 

Pancasila (BP7) sehingga memunculkan tafsir tunggal. Hal tersebut 

menyebabkan pada upaya membumikan dan membudayakan nilai-

nilai dalam Pancasila menjadi tidak lebih dari doktrinasi dan tidak 

membuka peluang adanya diskusi-diskusi yang membedah 

Pancasila dengan lebih kritis dan analitis.  

Nilai-nilai dalam Pancasila yang dijabarkan dalam butir-butir 

Pancasila sejatinya nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat 

                                                           
22 MPR no.II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa yang menjabarkan kelima asas Pancasila dalam 
36 butir telah dicabut dengan Tap MPR no. I/MPR/2003 yang terdiri dari 45 butir Pancasila; 
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manusia (human dignity) yang apabila dijalankan dengan baik maka 

Indonesia akan mencapai kondisi yang damai dan adil seperti yang 

dicita-citakan para pendiri bangsa (founding fathers). Namun, ketika 

yang dilakukan adalah pendekatan doktrinasi maka yang muncul 

Pancasila hanya dipahami sebatas pengetahuan (knowledge) dan 

lebih buruk lagi sekedar hafalan, belum sampai terinternalisasi baik 

secara pribadi maupun dalam bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Hal tersebut terbukti dengan berkembangnya situasi 

bangsa Indonesia dewasa ini yang diwarnai dengan tindakan 

intoleransi, kekerasan, konflik-konflik berbasis SARA, diskriminasi, 

pelanggaran HAM yang terus terjadi tanpa jaminan penyelesaian 

bahkan berkembangnya paham radikalisme dan tindakan terorisme. 

Persoalan tersebut telah mulai mengikis nilai-nilai Pancasila dan 

mengarah pada hilangnya  karakter bangsa dan terabaikannya hak-

hak asasi manusia. 

Di sisi yang lain, tuntutan atas pelanggaran dan pengabaian hak 

asasi manusia seringkali dibenturkan dengan nilai-nilai Pancasila 

karena ketidakpahaman atas keterkaitan keduanya. Hak asasi 

manusia masih dipahami sebagai nilai dari barat (asing) yang 

“dipaksakan” masuk dan dijalankan di Indonesia, sehingga yang 

muncul adalah membenturkan hak asasi manusia dengan agama 

dan budaya yang tumbuh di Indonesia, menganggap hak asasi 

manusia sebagai “ancaman” atas nilai-nilai agama dan nilai-nilai 

budaya yang sudah hidup di masyarakat. Jika menilik kembali pada 

butir-butir Pancasila, sejatinya nilai-nilai HAM universal maupun 

nilai-nilai HAM menurut Pancasila bukan untuk dipertentangkan 

karena keduanya ibarat mata uang yang tidak terpisah namun 

saling melengkapi untuk diterapkan dan dipraktekkan sebagai 
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sebuah kesatuan nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam 

membangun pendidikan karakter bangsa. 

Sehingga sejatinya ketika Pancasila sebagai ideologi bangsa 

diimplementasikan dengan baik, maka sebenarnya pemenuhan dan 

penegakan HAM telah pula dijalankan. Demikian juga sebaliknya, 

ketika HAM dihormati, dilindungi, dipenuhi dan ditegakkan oleh 

Negara, maka sejatinya Pancasila telah dilaksanakan. Pedoman 

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang berisi butir-butir 

penjabaran dari 5 sila Pancasila23 ketika dipersandingkan dengan 

nilai-nilai HAM dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

(DUHAM) maka akan ditemukan keterkaitan HAM dan nilai-nilai 

Pancasila itu sendiri. Karena pada prinsipnya HAM dalam konteks 

bangsa Indonesia adalah nilai-nilai Pancasila itu sendiri. HAM 

adalah nilai-nilai bangsa yang telah tertuang dalam Pancasila dan 

UUD 1945 bahkan jauh sebelum dilakukan Amandemen. Baik 

Pancasila maupun HAM lahir dari keberagaman yang memiliki 

memori kolektif bersama dalam memperjuangkan hak-hak manusia 

sebagai individu maupun bangsa. Keduanya berisi nilai-nilai dan 

penghargaan atas martabat manusia yang di dalamnya melekat 

hak-hak asasi. Ketika keduanya diimplementasikan dengan baik 

maka sejatinya pemenuhan dan penegakan HAM telah berjalan. 

Pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebenarnya adalah 

pelanggaran HAM itu sendiri. 

Menyikapi hal tersebut, internalisasi nilai-nilai Pancasila penting 

dilakukan kembali dalam rangka membangun karakter bangsa. 

Butir-butir Pancasila perlu untuk dihidupkan kembali dan 

                                                           
23 MPR no.II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa yang menjabarkan kelima asas Pancasila dalam 
36 butir telah dicabut dengan Tap MPR no. I/MPR/2003 yang terdiri dari 45 butir Pancasila; 
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mengkontekstualisasikannya dengan perkembangan situasi 

sekarang   serta nilai-nilai HAM universal. Penginternalisasian nilai-

nilai Pancasila tersebut sangat startegis dimulai dari pendidikan 

karena dari pendidikanlah karakter generasi muda dibangun melalui 

pengetahuan (kognitif), pembiasaan, peneladanan dan 

pembudayaan (afektif). Dalam penginternalisasian tersebut 

dibutuhkan pendekatan yang tidak lagi bersifat doktrinasi.  

Sekolah Ramah HAM sebagai sebuah strategi transformasi dan 

internalisasi nilai-nilai Pancasila maupun nilai-nilai HAM secara 

universal yang bersifat menyeluruh dan memberdayakan, yang 

membuka pula ruang-ruang diskusi untuk mengkritisi, menganalisis 

dan mengkontekstualisasikannya dengan setiap perkembangan 

dan keberagaman yang ada. Penginternalisasian tersebut dilakukan 

dengan pendekatan sekolah sebagai basis pendidikan karakter dan 

terintegrasi melalui kurikulum pendidikan, kegiatan-kegiatan 

ekstrakurikuler, relasi – interaksi – komunikasi antar komunitas 

serta mengembangkan etos dan budaya Pancasila. Selanjutnya, 

penginternalisasian tersebut melalui proses “pembudayaan” nilai 

bukan sekedar sebuah materi pelajaran, penataran, seminar atau 

hafalan dalam upacara saja, namun menyangkut sikap dan perilaku 

seluruh unsur komunitas sekolah. Sekolah Ramah HAM 

menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila bersanding dengan nilai-

nilai HAM universal dan mempraktekkannya dalam seluruh tata 

kehidupan sekolah sebagai ”laboratorium” masyarakat dimana 

Pancasila dan HAM menjadi dasar pembangunan karakter bangsa. 
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2. Sekolah Ramah HAM dan Filosofi Pendidikan Ki Hadjar 

Dewantara 

Pendidikan adalah pintu utama untuk melihat bagaimana sebuah 

bangsa, karena melalui pendidikanlah sumber daya manusia 

disiapkan untuk membangun bangsa tersebut di segala bidang. Ki 

Hadjar Dewantara dalam pokok-pokok pikirannya memandang 

pendidikan sebagai daya upaya memajukan bertumbuhnya budi 

pekerti (kekuatan batin dan karakter), pikiran (intellect), dan tubuh 

anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar dapat 

memajukan kesempurnaan hidup anak-anak sebagai siswa atau 

anak didik. Sebagai suatu proses yang bersifat dinamis, pendidikan 

menurut Ki Hadjar Dewantara menempatkan anak didik sebagai 

pusat pendidikan, dan mengutamakan keseimbangan antara cipta, 

rasa, dan karsa dalam diri anak. Pendidikan tidak hanya sekedar 

proses alih ilmu pengetahuan saja atau transfer of knowledge, tetapi 

sekaligus pendidikan juga sebagai proses transformasi nilai 

(transformation of value). Dengan kata lain pendidikan adalah 

proses pembetukan karakter manusia agar menjadi sebenar-benar 

manusia, dan pendidikan adalah sarana untuk membentuk karakter 

bangsa.24   

Pembentukan karakter anak tidak dapat sepenuhnya diembankan 

kepada sekolah semata karena justru intensitas waktu, keberadaan, 

pemberian contoh awal dan interaksi anak lebih banyak terjadi 

dilingkungan keluarga dan masyarakat. Semestinyalah 

pemberdayaan dan pelibatan dua unsur selain sekolah tersebut 

yakni keluarga dan masyarakat menjadi sangat penting dan 

                                                           
24 Haryanto; Pendidikan Karakter Menurut Ki Hadjar Dewantara;  Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan 
FIP UNY 
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menentukan. Hal inilah yang oleh Ki Hadjar Dewantara telah 

diingatkan kepada kita semua sebagai bangsa mengenai tiga pusat 

pendidikan yang memiliki peranan besar dalam proses tumbuh 

kembang seorang anak yang disebut “Tripusat Pendidikan”. Dalam 

teori Tripusat Pendidikan ini, Ki Hadjar mengenalkan bahwa 

karakter anak dibangun dari pendidikan di lingkungan keluarga, 

pendidikan di lingkungan sekolah, dan pendidikan di lingkungan 

masyarakat. Untuk itu, penting kerjasama yang saling mendukung 

antara keluarga, sekolah dan masyarakat dalam proses pendidikan. 

Disisi yang lain, menyikapi persoalan kekerasan, diskriminasi dan 

intoleransi yang terjadi dalam lingkungan pendidikan tentunya tidak 

dapat dipisahkan dari persoalan pengakuan atas heterogenitas 

masyarakat yang akhir-akhir ini mengalami degradasi. Ki Hadjar 

Dewantara dalam Konggres Permufakatan Persatuan Pergerakan 

Kebangsaan Indonesia, 31 Agustus 1928 di Surabaya menyatakan 

bahwa “Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan 

manusia atas hidupnya lahir, sedang merdekanya hidup batin 

terdapat dari pendidikan”. Dilanjutkan bahwa “Maksud pengajaran 

dan pendidikan yang berguna untuk perikehidupan bersama adalah 

memerdekakan manusia sebagai anggauta persatuan (rakyat).25 Ki 

Hadjar Dewantara dalam pemikiran pendidikan multikultural 

menghendaki pendidikan yang nasionalistik yang berdasar pada 

prinsip budaya bangsa, juga pendidikan yang universal yang bisa 

dinikmati oleh berbagai golongan, kelompok, ras, suku, bangsa dan 

agama sekalipun. Inti pendidikan multikultural Ki Hadjar 

menitikberatkan pada ajaran budi pekerti (karakter), kemanusiaan 

                                                           
25 Henny Supolo; Pendidikan yang Membebaskan; disampaikan pada TOT bagi Kepala Sekolah tentang 
Penerapan Panduan Sekolah Ramah HAM; 2 November 2016 di Bogor 
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(humanism), kemerdekaan (kebebasan) dan budaya bangsa 

(multikultural).  

Seluruh pemikiran Ki Hadjar Dewantara melalui filosofi 

pendidikannya tersebut sejatinya menekankan pentingnya 

menanamkan sejak awal pendidikan menjadi media bagi 

penghormatan pribadi yang juga menghormati perbedaan orang 

lain, artinya Ki Hadjar sendiri telah menanamkan bahwa pendidikan 

bukanlah semata-mata dirancang untuk menghasilkan sumber daya 

manusia yang hanya paham pengetahuan dan punya keterampilan 

ibarat mesin, namun juga haruslah memiliki karakter yang 

menghormati martabat manusia serta menekankan pentingnya 

pendidikan multikultural karena keberagaman itulah yang hidup di 

Indonesia.  

Untuk itu, pendidikan haruslah juga bersifat beyond atau jauh 

melampaui kebutuhan saat ini, yaitu menciptakan sebuah 

kebudayaan atau peradaban manusia yang di dalamnya terdapat 

empat karakter utama yaitu kerjasama, komunikasi, kritis dan 

kreatif. Dan dalam hal ini sekolah adalah ruang publik untuk 

menempatkan heterogenitas yang ada sebagai titik awal sebuah 

pendidikan yang multikultural, dimana keberagaman nilai, 

keberagaman budaya menjadi modal dasar bagi anak-anak/siswa 

untuk membangun kebudayaan atau peradabannya di masa 

mendatang. Peran sekolah disini baik guru, kepala sekolah maupun 

komunitas sekolah yang lain adalah sebagai penghantar, yang 

dalam pemikiran Ki Hadjar pendidikan sebagai usaha kebudayaan 

yang bermaksud memberi tuntunan di dalam hidup tumbuhnya jiwa 

raga anak-anak, agar kelak dalam garis-garis kodrat pribadinya dan 

pengaruh segala keadaan yang mengelilinginya, anak-anak 
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mendapat kemajuan alam hidupnya lahir dan batin menuju ke arah 

adab kemanusiaan.26 Sedangkan peran Negara dalam 

penyelenggaraan pendidikan adalah memperhatikan segala 

kekhususan dan keistimewaan yang bertali dengan hidup kebatinan 

dan atau kemasyarakatan yang sehat dan kuat, serta memberi 

kesempatan pada tiap-tiap warga Negara untuk menuntut 

kecerdasan budi, pengetahuan dan kepandaian yang setinggi-

tingginya menurut kesanggupan masing-masing.27 Hal tersebut 

dikarenakan pendidikan dan pengajaran rakyat sebagai usaha 

untuk mempertinggi dan menyempurnakan hidup dan penghidupan 

rakyat, maka kewajiban Negara tersebut harus dilakukan sebaik-

baiknya oleh pemerintah. 

Namun sayangnya, ajaran-ajaran Ki Hadjar Dewantara yang sangat 

mendasar tersebut belum dilaksanakan dengan maksimal oleh 

pemerintah. Role model yang dibangun Ki Hadjar melalui Taman 

Siswa justru tenggelam dan sekolah yang ada bukan lagi menjadi 

taman atau tempat yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. 

Kurikulum yang dilaksanakan juga dirasa cukup memberatkan bagi 

siswa dengan sekian banyak beban mata pelajaran yang harus 

diikuti dalam 7 sampai 8 jam di sekolah serta PR-PR yang harus 

diselesaikan setiap harinya sepulang sekolah. Kondisi tersebut 

bertolak belakang dengan pendidikan di Finlandia yang ternyata 

menerapkan ajaran Ki Hadjar Dewantara. Di Finlandia, kurikulum 

pendidikan disusun berdasarkan tumbuh kembang anak dengan 

berbasis pada peminatan. Anak atau siswa tidak mengikuti semua 

mata pelajaran yang ada tetapi didasarkan pada peminatan anak 

                                                           
26 Ki Hadjar Dewantara : Asas-asas dan Dasar-dasar Taman Siswa dalam tulisan Muthoifin; Pemikiran 
Pendidikan Multikultural Ki Hadjar Dewantara; Intizar Vol. 21; 2015 
27 ibid 
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pada ilmu-ilmu tertentu, sebagai contoh anak yang cita-cita atau 

minatnya mengarah pada teknik maka mata pelajaran yang dia ikuti 

hanyalah yang berkaitan dengan teknik. Dalam 6 jam waktu si anak 

di sekolah, istirahat selama 1,5 jam yang dapat dimanfaatkan untuk 

bermain dan bersosialisasi dengan teman sebaya. 

Demikian juga dengan pendidikan karakter yang diajarkan Ki Hadjar 

Dewantara pun belum maksimal dilaksanakan di Indonesia. Mata 

pelajaran Pendidikan Moral Pancasila yang semula menjadi basis 

pendidikan karakter, budi pekerti, nilai-nilai kemanusiaan, 

kebhinekaan dan partisipasi berganti menjadi Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan yang lebih menekankan pada pembahasan 

teoritis. Pembiasaan-pembiasaan dan peneladanan tentang 

karakter pun tidak lagi menjadi perhatian dalam keseluruhan proses 

pendidikan. Kurikulum dan pelaksanaan pendidikan lebih berbasis 

pada aspek kognitif dan psikomotorik, sementara affektif kurang 

mendapat perhatian. Hal tersebut berdampak pada persoalan-

persoalan yang sekarang muncul, tawuran pelajar, bullying dan 

bentuk-bentuk kekerasan yang lain, diskriminasi, hate speech, 

lunturnya toleransi hingga pandangan-pandangan radikalisme 

berbasis agama dan kesukuan yang menafikkan keberagaman. 

Pendidikan yang secara khusus sekolah seolah-olah menjadi lahan 

subur bagi tindakan-tindakan kekerasan dan diskriminasi serta 

penyebarluasan kebencian dan intoleransi.  

Dengan mengembalikan pendidikan pada tujuan dan fungsinya, 

mengembalikan sekolah sebagai rumah kedua yang nyaman bagi 

anak dimana nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai HAM menjadi dasar 

bagi kebijakan yang berlaku, relasi-komunikasi-koordinasi-interaksi 

yang terbangun, kurikulum dan ekstrakurikuler yang bukan hanya 
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menjadikan HAM sebagai pelajaran namun juga praktek dan 

budaya serta lingkungan-etos-budaya sekolah yang dikembangkan, 

maka persoalan diskriminasi, kekerasan dan bentuk pelanggaran 

HAM yang lain bukan tidak mungkin akan berkurang bahkan hilang. 

Langkah yang sangat penting dalam hal ini adalah membangun 

sekolah yang ramah HAM yang di dalamnya bukan hanya hak-hak 

anak saja yang terpenuhi tapi juga hak-hak asasi seluruh warga 

komunitas sekolah tersebut. 

Sekolah Ramah HAM menginternalisasikan nilai-nilai HAM dalam 

pendidikan baik melalui kebijakan dan manajemen, 

mengembangkan relasi, komunikasi, interaksi dan koordinasi 

mengintegrasikan dalam kurikulum dan ekstrakurikuler, serta 

membangun lingkungan, etos dan budaya sekolah. Pada aspek 

kebijakan dan manajemen Sekolah Ramah HAM mendorongkan 

pendidikan bukan semata mengejar kemampuan kognitif 

siswa/anak didik melalui transfer knowledge tetapi juga mendorong 

terciptanya insan terdidik yang mempunyai jiwa dan karakter yang 

baik. Pada aspek kurikulum dan ekstrakurikuler Sekolah Ramah 

HAM mengarahkan pada anak sebagai pusat pendidikan itu sendiri 

dan mengutamakan keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa 

dalam diri anak. Sedangkan pada aspek pengembangan relasi, 

komunikasi, interaksi dan koordinasi serta aspek lingkungan, etos 

dan budaya sekolah menempatkan keluarga, sekolah dan 

masyarakat menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dalam 

membangun relasi yang toleran, partisipatif dan setara dalam 

membangun pendidikan karakter. 
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B. DASAR HUKUM SEKOLAH RAMAH HAM 

1. Sekolah Ramah HAM dan Konstitusi UUD 1945 

UUD 1945 khususnya pada Pembukaan alinea IV mengamanatkan 

bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah: “Kemudian daripada itu 

untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan 

kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar 

negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara 

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar 

kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan 
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beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta 

dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia”.  

Dalam pembukaan yang menjadi dasar arah bangsa Indonesia 

tersebut, para pendiri bangsa telah memastikan bahwa pendidikan 

adalah salah satu tanggung jawab yang diamanatkan Konstitusi 

pada pemerintah yaitu untuk “…….mencerdaskan kehidupan 

bangsa……”. Konstitusi lebih lanjut dalam Batang Tubuh UUD 1945 

memastikan bahwa pendidikan adalah hak asasi warga negara 

yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Negara. Hal tersebut 

diatur secara khusus dalam 2 pasal yaitu : 

a. Pasal 28C  

1) 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; 

2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya 

dalam memperjuangkan haknya secara kolektif 

untuk membangun masyarakat, bangsa dan 

negaranya.  

b. Pasal 28E ayat (1) “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”; 
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c. Pasal 31  

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 anggaran pendapatan dan belanja daerah 

untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 

pendidikan nasional; 

5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 

agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan 

peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 

Menjawab persoalan pelanggaran HAM yang terjadi dalam 

pendidikan, UUD 1945 sejatinya telah memberikan jawaban berupa 

jaminan perlindungan atas hak asasi manusia yang salah satunya 

adalah pendidikan. Mandat Konstitusi dalam Pembukaan UUD 1945 

sendiri telah secara khusus menyebutkan “….mencerdaskan 

kehidupan bangsa….” yang tentu saja haruslah terbebas dari 

seluruh bentuk kekerasan, diskriminasi, intoleransi dan bentuk-
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bentuk pelanggaran HAM yang lain. Sebuah keharusan bagi 

seluruh pelaksana pendidikan untuk mendasarkan seluruh proses 

pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan pada nilai-nilai 

kemanusiaan yang didalamnya termasuk juga sikap-sikap toleransi, 

non diskriminasi, nir kekerasan, partisipasi, inklusi dan juga 

kesetaraan yang adalah nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia. 

Namun sayangnya hingga sepuluh tahun terakhir ini persoalan demi 

persoalan dalam dunia pendidikan terus meningkat dalam berbagai 

bentuk yang sejatinya telah mengarah pada pelanggaran HAM 

dalam dunia pendidikan, yang jika dibiarkan maka akan mengarah 

pada menurunnya kualitas manusia bangsa Indonesia.  

Persoalan dalam pendidikan menjadi potret persoalan bangsa yang 

sangat mendasar mengingat pendidikan adalah gerbang peradaban 

sebuah bangsa. Pendidikan adalah pintu utama untuk melihat 

bagaimana sebuah bangsa, karena melalui pendidikanlah sumber 

daya manusia disiapkan untuk membangun bangsa tersebut di 

segala bidang. Dalam kondisi terus terjadinya pelanggaran HAM 

dalam pendidikan dan terutama di lingkungan sekolah, Sekolah 

Ramah HAM diharapkan menjadi solusi bagi upaya penyelesaian 

persoalan dalam dunia pendidikan dimana melalui Sekolah Ramah 

HAM upaya-upaya mentransformasikan dan menginternalisasikan 

nilai-nilai HAM yang sejatinya adalah nilai-nilai bangsa sesuai 

dengan konsensus nasional berupa Pancasila, UUD 1945 dan 

Bhineka Tunggal Ika lebih terintegrasi dan menyeluruh.   

Sekolah Ramah HAM memandang institusi pendidikan adalah 

miniatur dari masyarakat dengan identitas-identitas yang heterogen 

baik dari aspek latar belakang ekonomi, struktur sosial, jenis 

kelamin, suku, etnis maupun agama, bahkan yang akhir-akhir ini 

menjadi kontroversial adalah perbedaan orientasi seksual. Institusi 
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pendidikan adalah titik awal membangun generasi muda yang 

memiliki karakter yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai 

HAM, nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial kemanusiaan serta nilai-nilai 

keragaman atau multikultural. Sekolah Ramah HAM, menekankan 

pada  upaya-upaya mengubah mindset khususnya para pelaksana 

pendidikan dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam 

pendidikan untuk menghormati keyakinan religius setiap orang, 

hormat terhadap martabat dan hak-hak asasi manusia, berwawasan 

kebangsaan, demokratis serta menjunjung dan menegakkan 

keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui penginternalisasian 

dalam pendidikan karakter yang bukan hanya dalam aspek 

pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) saja. 

 

2. Sekolah Ramah HAM dan UU No. 39 Tahun 1999 

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang bukan hanya harus 

dilindungi tetapi juga harus dipenuhi oleh pemerintah seperti yang 

diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

yang diatur dalam 8 pasal sebagai berikut : 

a. Pasal 12 ”Setiap orang berhak atas perlindungan bagi 

pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, 

mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas 

hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, 

bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan 

sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.  

b. Pasal 13 “Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan 

memperoleh mamfaat dari ilmu dan teknologi, seni dan 

budaya sesuai dengan martabat manusia demi 

kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia”.  
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c. Pasal 14  

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 

memperoleh informasi yang diperlukan untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.  

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 

informasi dengan menggunakan segala jenis sarana 

yang tersedia.  

d. Pasal 15 “Setiap orang berhak untuk memperjuangankan 

hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun 

kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan 

negaranya”.  

e. Pasal 48 “Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan 

pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan 

sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan”.  

f. Pasal 54 “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental 

berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan 

bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin 

kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, 

meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan 

berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara”.  

g. Pasal 55 “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut 

agamanya, berfikir, dan berekspreksi sesuai dengan tingkat 

inteklualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan 

atau wali”.  
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h. Pasal 60  

(1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan 

pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya 

sesuai dengan minat, bakat, dan kecerdasannya.  

(2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan 

memberikan informasi ssesuai dengan tingkat 

intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya 

sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan 

kepatutan.  

Selain diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999, hak atas pendidikan 

juga diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak khususnya di pasal 9 yang mengatur      bahwa : 

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan 

pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan 

tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.  

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan 

pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang 

dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, esame 

peserta didik, dan/atau pihak lain.  

(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas 

berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang 

memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan 

khusus.  

Sementara itu, Komentar Umum No. 13 Kovenan Internasional Hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) pada angka (1) 

menyebutkan bahwa pendidikan adalah sebuah hak asasi sekaligus 
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sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia 

lainnya. Sebagai hak pemampuan, pendidikan adalah sarana utama 

dimana orang dewasa dan anak-anak yang dimarjinalkan secara 

ekonomi dan sosial dapat mengangkat diri mereka sendiri keluar 

dari kemiskinan dan memperoleh cara untuk turut terlibat dalam 

komunitas mereka, termasuk di dalamnya perempuan dan anak. 

Masih dalam komentar umum, tujuan dan sasaran pendidikan 

haruslah diarahkan pada “martabat” kepribadian manusia, 

memampukan setiap orang untuk turut terlibat secara efektif dalam 

suatu masyarakat yang merdeka serta mempromosikan 

pemahaman antar semua kelompok etnis, antar Negara, kelompok 

religius dan ras.28 Dan untuk memastikan perlindungan dan 

pemenuhan hak atas pendidikan ditentukan bahwa segala bentuk 

pendidikan dan tingkatan harus memperbanyak fitur-fitur yang 

saling berkaitan dan esensial pada setiap elemen kunci meliputi : 

a. Ketersediaan, bahwa Negara harus memastikan berbagai 

institusi dan program pendidikan tersedia dalam jumlah 

yang memadai dengan mempertimbangkan aspek 

keluasan atau ketercakupan wilayah, fasilitas, ketersedian 

SDM khususnya guru-guru yang terlatih serta sarana dan 

prasarana lain yang mendukung; 

b. Akses dimana berbagai institusi dan program pendidikan 

yang ada harus bisa diakses oleh sema pihak tanpa 

diskriminasi. Aksesibilitas mempunyai 3 dimensi yaitu : 

1) tanpa diskriminasi dimana pendidikan haruslah 

dapat diakses oleh semua orang tanpa ada 

pembedaan; 

                                                           
28 Komnas HAM; Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; 2013 
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2) aksesibilitas fisik menyangkut keamanan dan 

keterjangkauan geografis; 

3) aksesibilitas ekonomi menyangkut keterjangkauan 

biaya pendidikan; 

c. Dapat diterima terutama pada bentuk dan substansi 

pendidikan termasuk kurikulum dan metode-metode 

pengajaran harus bisa diterima oleh siswa dan juga orang 

tua; 

d. Dapat diadaptasi dimana pendidikan harus fleksibel 

sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk 

mengubah masyarakat dan komunitas serta dalam 

merespon kebutuhan siswa dalam masyarakat dan tatanan 

budaya yang beragam. 

Perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan tersebut dalam 

implementasinya menjadi tanggung jawab atau kewajiban Negara 

yang direpresentasikan melalui Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi. Tanggung jawab tersebut mencakup baik perlindungan hak 

atas pendidikan pada aspek hak-hak sipil politik maupun 

pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak ekonomi, 

sosial dan budaya. Tanggung jawab pemerintah tersebut diatur 

secara spesifik dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yang pada pasal 11 disebutkan bahwa : 

(1)  Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan 

layanan dan kemudahan, serta menjamin 

terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap 

warga negara tanpa diskriminasi.  
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(2)  Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin 

tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi 

setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan 

lima belas tahun.  

Untuk memastikan berjalannya tanggung jawab Negara tersebut 

serta menyikapi persoalan-persoalan, Komnas HAM melalui 

mandat yang dimiliki berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 pasal 75 

huruf (a) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 

menyebutkan tujuan didirikannya Komnas HAM adalah dalam 

rangka “pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan 

hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang 

Dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” selanjutnya melakukan 

upaya-upaya strategis baik bersifat preventif maupun alternatif 

solutif pada pemerintah dengan secara aktif mengawal aras 

kebijakan pendidikan bangsa Indonesia sehingga sejalan dengan 

Konstitusi, mempengaruhi kebijakan pendidikan nasional serta 

pengarusutamaan (mainstreaming) nilai-nilai HAM dalam 

pendidikan nasional, maupun upaya alternatif solutif melalui 

penyelesaian persoalan pelanggaran HAM dalam pendidikan.  

Langkah preventif dan alternatif solutif tersebut dilakukan dengan 

mendorongkan sebuah pendidikan yang menerapkan nilai-nilai 

toleransi, non diskriminatif, anti kekerasan dan menghargai 

martabat manusia melalui Sekolah Ramah HAM. Sekolah Ramah 

HAM diarahkan bukan hanya pada penyebarluasan nilai-nilai HAM 

saja, namun lebih dari itu pembudayaan nilai-nilai HAM melalui 

pendidikan secara keseluruhan (holistic approach). Sekolah Ramah 

HAM bukan hanya membidik kurikulum mata pelajaran yang 

memasukkan HAM sebagai sebuah materi pembelajaran (human 
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rights as and in education), tetapi lebih dari itu mengintegrasikan 

nilai-nilai dan prinsip HAM dalam seluruh proses pendidikan (human 

rights trough education) dan menempatkan pendidikan sebagai hak 

asasi manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara 

(education as human rights). Sehingga hak asasi manusia bukan 

lagi sebagai momok atau ancaman bagi dunia pendidikan, namun 

menjadi solusi bagi penyelesaian persoalan-persoalan dalam dunia 

pendidikan Indonesia dewasa ini. 
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SEKOLAH RAMAH HAM : ALTERNATIF SOLUSI 

PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA MELALUI 

PENDIDIKAN KARAKTER YANG TERINTEGRASI 

 

A. KONSEP DASAR SEKOLAH RAMAH HAM 

Sekolah Ramah HAM adalah program yang bersifat transformasi 

dan internalisasi nilai-nilai HAM sebagai dasar pembentukan 

karakter, yang dilakukan dalam rangka perubahan paradigma dan 

mindset seluruh komponen bangsa dimana nilai-nilai HAM baik yang 

bersifat universal maupun nilai-nilai HAM menurut Pancasila menjadi 

arus utama (mainstreaming) dalam pembangunan karakter bangsa 

khususnya melalui pendidikan karakter.  

Sekolah Ramah HAM bukanlah bentuk sekolah karakter tetapi sebuah 

program yang didalamnya sekolah sebagai “laboratorium” atau media 

ujicoba penginternalisasian nilai-nilai HAM sebagai basis pembangunan 

karakter bangsa melalui 

pendidikan. Sekolah 

Ramah HAM 

memandang bahwa 

pendidikan adalah aspek 

strategis dalam 

membangun karakter 

generasi muda sejak dini, sedangkan sekolah adalah institusi terkecil 

dalam pelaksanaan pendidikan dimana di dalamnya terdiri dari berbagai 

unsur yang berbeda-beda baik dari latar belakang sosial, agama, suku, 

etnis, ekonomi dan lain-lain yang dapat disebut sebagai masyarakat 

BAGIAN IV 
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dalam lingkup kecil atau mini society dari keberagaman yang dimiliki 

Indonesia. 

Sekolah Ramah HAM yang digagas dan dijalankan Komnas HAM ini 

terinspirasi dari program internasional yang digagas oleh Amnesty 

Internasional yaitu Human Rights Friendly School. Program ini telah 

berjalan sejak tahun 2009 sampai 2011 di 14 negara di Afrika, Asia, 

Amerika Latin dan Eropa. Program tersebut cukup berhasil membangun 

lingkungan sekolah yang lebih humanis, bukan hanya ramah terhadap 

anak tapi juga ramah pada lingkungan, komunitas sekolah dan 

masyarakat luas. Sekolah Ramah HAM juga mengadopsi prinsip-prinsip 

yang dikembangkan oleh Amnesty khususnya penerapan empat area 

kunci (key areas) dengan memasukkan prinsip-prinsip HAM secara 

umum serta unsur-unsur dan prinsip lokalitas yang dimiliki Indonesia 

khususnya aspek hukum, kebijakan, politik pendidikan, budaya dan 

nilai-nilai bangsa seperti pokok-pokok pikiran Ki Hadjar Dewantara yang 

telah diuraikan sebelumnya. Salah satu contoh prinsip lokalitas yang 

menjadi kekhususan Sekolah Ramah HAM adalah sistem politik 

pendidikan di Indonesia dimana sekolah merupakan representasi 

negara dalam sistem pendidikan nasional. Meskipun sekolah memiliki 

pula otonomi, namun dalam aspek kurikulum dan pembinaan berada 

dalam otoritas struktur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Negara). Untuk itu Sekolah Ramah HAM tidak menempatkan negara 

diluar komunitas sekolah, namun menjadi bagian integral dalam 

komunitas sekolah mengingat kebijakan Negara sangat menentukan 

pula berjalan tidaknya kebijakan dan kegiatan sekolah.  

Sekolah Ramah HAM menempatkan 4 area kunci penginternalisasian 

nilai-nilai HAM yaitu pada aspek kebijakan dan manajemen pendidikan, 

relasi, interaksi dan komunikasi, kurikulum dan ekstrakurikuler serta 
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lingkungan, etos dan budaya pendidikan (education culture). Keempat 

area kunci ini dipandang sebagai satu kesatuan yang saling 

mempengaruhi seperti dalam skema berikut ini. 

 

Ruang lingkup atau cakupan Sekolah Ramah HAM bukanlah semata-

mata menekankan pada nilai-nilai HAM universal, namun menekankan 

pula pada nilai-nilai HAM menurut Pancasila yang di dalamnya terdapat 

penghormatan terhadap nilai-nilai agama, martabat manusia (nilai 

kemanusiaan), non diskriminasi, inklusi, partisipasi, kesamaan akses 

sumber daya dan informasi, transparan, akuntabilitas, pemberdayaan, 

kesetaraan dan jaminan perlindungan khususnya bagi kelompok 

minoritas, rentan dan marjinal. 

Sekolah Ramah HAM melingkupi pula pengembangan pendidikan 

multikultural kebhinekaan, pendidikan perdamaian, pendidikan 

keragaman, pendidikan interreligius, pendidikan inklusi, teaching 

respect for all dan upaya-upaya anti radikalisme sebagai bagian dari 

keseluruhan pendekatan holistik yang menjadi dasar Sekolah Ramah 

HAM. Sekolah Ramah HAM mengembangkan keterbukaan dalam 
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sebuah relasi sosial yang heterogen melalui tersedianya “ruang-ruang” 

publik atau “ruang-ruang” perjumpaan untuk memutus mata rantai sekat 

perbedaan yang sebenarnya berpotensi terjadinya penguatan 

diskriminasi dan intoleransi. 

 

 

Karena pendekatan Sekolah Ramah HAM adalah membangun 

“laboratorium” melalui sekolah sebagai mini society, maka dalam 

Sekolah Ramah HAM, keseluruhan area kunci yang adalah unsur-unsur 

utama dalam pendidikan dipandang sebagai satu kesatuan holistik 

untuk mengintegrasikan HAM pada tata kehidupan sekolah (holistic 

approach/whole school approach). Melalui pendekatan holistik tersebut, 

seluruh unsur dalam lingkungan sekolah akan melihat tidak hanya apa 

yang dibicarakan atau diajarkan tetapi juga bagaimana mengajarkan 

dengan membangun budaya HAM (human rights culture) di dalam 

komunitas sekolah itu sendiri melalui pembelajaran (learned), praktek 

(practiced), penghargaan (respected), perlindungan (protected) dan 

pemajuan (promoted).  
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Pendidikan HAM (human rights education/HRE) bukan hanya sebagai 

materi pelajaran melalui kurikulum saja tetapi juga sebagai sebuah 

metode/pendekatan dalam kehidupan sekolah dalam menerapkan nilai-

nilai HAM itu sendiri (Rights Based Approach). Selanjutnya, nilai-nilai 

HAM tersebut diinternalisasikan dalam pendidikan karakter melalui 

proses “pembudayaan” nilai bukan sekedar sebuah materi pelajaran, 

namun menyangkut sikap dan perilaku seluruh unsur komunitas 

sekolah. 

 

B. POSISI DAN PERAN SEKOLAH RAMAH HAM DALAM 

PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA 

1. Peletak Pondasi Transformasi dan Internalisasi Nilai-nilai HAM 

dalam Pembangunan Karakter Bangsa  

Eksistensi atau martabat suatu bangsa sangat ditentukan oleh 

karakter yang dimilikinya. Karakter bangsa Indonesia sejatinya telah 

ditanamkan oleh para pendiri bangsa dan dituangkan dalam  

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-2 dengan pernyataan yang tegas, 

"...mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang 

kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, 

berdaulat, adil dan makmur". Para pendiri negara menyadari 
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bahwa hanya dengan menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, 

berdaulat, adil dan makmurlah bangsa Indonesia menjadi 

bermartabat dan dihormati bangsa-bangsa lain. Berangkat dari 

amanat Konstitusi tersebut, secara historis dan sosio-kultural 

pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (nation and 

character building) merupakan komitmen nasional yang telah lama 

tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa 

dan negara Indonesia.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa Indonesia saat ini mengalami 

persoalan yang cukup pelik berupa situasi yang mengarah pada 

disorientasi, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya 

bangsa, ancaman disintegrasi bangsa dan melemahnya 

kemandirian bangsa karena keterbatasan perangkat kebijakan, 

metode-metode alternatif dan model-model yang bersifat terpadu 

untuk mewujudkan nilai-nilai bangsa dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Melemahnya pemahaman generasi muda akan 

nilai-nilai agama, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai 

keberagaman, sehingga minimnya pembiasaan dan peneladanan 

atas toleransi, non diskriminasi dan nir kekerasan berdampak pada 

situasi disorientasi dan terkikisnya karakter bangsa khususnya di 

kalangan generasi muda. Yang terjadi persoalan-persoalan 

intoleransi, kekerasan, konflik-konflik sosial, diskriminasi yang 

mengarah pada terjadinya pelanggaran HAM. 

Penyelesaian persoalan-persoalan tersebut tidak cukup hanya 

dengan penegakan hukum, namun yang lebih penting adalah 

dengan membangun upaya pencegahan sejak dini dan membangun 

kembali karakter bangsa melalui transformasi dan internalisasi nilai-

nilai HAM sejak dini. Nilai-nilai HAM adalah nilai-nilai dasar 
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kemanusiaan sebagai penghormatan martabat manusia menjadi 

dasar utama bagi pembangunan karakter bangsa dimana sebagai 

bentuk dari pengejawantahan nilai-nilai agama yang selanjutnya 

membawa manusia pada penghormatan atas perbedaan (nilai-nilai 

keberagaman), demokrasi (nilai-nilai kerakyatan) dan nilai-nilai 

keadilan. Sekolah Ramah HAM sebagai upaya 

menginternalisasikan nilai-nilai HAM tersebut menjadi pondasi bagi 

upaya membangun kembali karakter bangsa yang dalam 

pelaksanaannya mengintegrasikan tripusat pendidikan dalam 

empat area kunci strategis seperti telah disebutkan sebelumnya. 

Sekolah Ramah HAM adalah pondasi bagi upaya 

mentransformasikan nilai-nilai HAM melalui penguatan dan 

menstrukturkan nilai-nilai HAM ke dalam pendidikan karakter dan 

mengintegrasikan sekolah-sekolah karakter yang saat ini 

dikembangkan oleh kementerian, lembaga dan bahkan masyarakat 

yang masih tematik dan parsial menjadi gerakan bersama yang 

utuh.  

Sekolah Ramah HAM mentransformasikan nilai-nilai HAM universal 

dengan menginternalisasikannya menurut nilai-nilai Pancasila 

dalam sebuah siklus yang berawal dari penghormatan dan 

peningkatan martabat manusia (human dignity) bahwa asal-muasal 

keberadaan diri (Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa), kesatuan diri 

dengan sesama (Perikemanusiaan), kebersediaan menggunakan 

secara bersama lingkungan alamiah maupun buatan (Keadilan 

Sosial), kebersediaan untuk bekerja bersama atas dasar saling 

menghormati dan menghargai (Demokrasi), dan semangat 

keterikatan pada ruang dan waktu di dalam berkarya secara konkret 

meningkatkan kualitas kehidupan (Kebangsaan) (Raka Joni, 

1983:32).  
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Dengan begitu maka pembangunan karakter bangsa tidak dapat 

terlepas dari nilai-nilai HAM, mengembalikan karakter bangsa 

dengan menanamkan kembali nilai-nilai inti dari bangsa Indonesia 

yang di dalamnya mencakup nilai-nilai HAM secara universal dan 

juga nilai-nilai HAM menurut Pancasila menjadi roh atau jiwa 

seluruh individu dan elemen bangsa. Sedangkan, pendidikan 

adalah salah satu alat bagi upaya pengenalan dan pemahaman, 

selanjutnya upaya penerapan, pembiasaan, pembudayaan dan 

internalisasi dilakukan bersama-sama oleh keluarga, sekolah dan 

masyarakat yang kesemuanya itu dimulai dari sejak dini melalui 

pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, menengah dan 

pendidikan tinggi. Selain itu, nilai-nilai HAM universal dapat 

memperkuat gerakan revitalisasi kebangsaan yang diarahkan 

terutama pada penguatan ketahanan masyarakat dan bangsa 

terhadap upaya nihilisasi pihak luar atas nilai-nilai budaya positif 

bangsa Indonesia. 

 

2. Sekolah Ramah HAM sebagai Arah bagi Program 

Pembangunan Karakter Bangsa melalui Pendidikan  

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 

memandatkan bahwa terkait hak asasi manusia maka Negara 

memiliki tanggung jawab untuk melindungi (to protect), memajukan 

(to promote) dan menjamin pengakuan (to respect), sementara itu 

dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 

serta Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyebutkan 

bahwa tanggung jawab Negara adalah memajukan penghormatan 

(to respect) dan pentaatan (to protect) serta menjamin hak asasi 

manusia warga Negara. Bagi Indonesia sendiri, UU No. 39 Tahun 
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1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 2, pasal 8, pasal 71 

dan paragraf 3 penjelasan umum secara eksplisit menetapkan 

tanggung jawab Negara adalah menghormati (to respect), 

melindungi (to protect), menegakkan (to enforce), memajukan (to 

promote) dan memenuhi (to fulfil). 

Dalam rangka menjalankan tanggung jawab Negara tersebut, 

Sekolah Ramah HAM memposisikan diri sebagai pemberi arah bagi 

kementerian dan lembaga dalam melaksanakan tanggung 

jawabnya terkait pelaksanaan hak asasi manusia, khususnya dalam 

rangka pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan. Arah 

tersebut dituangkan melalui prinsip-prinsip dan indikator Sekolah 

Ramah HAM yang penyusunannya didasarkan pada indikator HAM 

(human rights index) bidang pendidikan, komentar umum Konvensi 

Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, UU No. 39 tahun 

1999 tentang HAM serta UU No. 34 tahun 2015 tentang Perubahan 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Sekolah Ramah 

HAM memberikan arah bagi kehadiran Negara kembali dalam 

perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga Negara dalam 

bidang pendidikan selaras dengan program pembangunan karakter 

bangsa. 

Dalam indikator Sekolah Ramah HAM terdapat standart dan 

affirmative action yang menjadi tanggung jawab Negara baik di 

tingkat pusat maupun yang direpresentasikan oleh sekolah dalam 

rangka upaya perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan 

melalui kebijakan, lingkungan kondusif dan ketersediaan sarana 

prasarana serta aksesibilitas, upaya pemajuan nilai-nilai hak asasi 

manusia melalui kebijakan, kurikulum dan ekstrakurikuler, relasi dan 

interaksi serta etos dan budaya sekolah sebagai institusi 

pendidikan. Indikator tersebut dalam rangka upaya memberikan 
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arah bagi Negara dalam memenuhi tanggung jawab pemenuhan 

hak atas pendidikan sebagaimana telah ditetapkan dalam Komentar 

Umum KIHESB (general comment). 

 

3. Sekolah Ramah HAM sebagai Entry Point Pembangunan 

Karakter Bangsa 

Pendidikan adalah sarana yang sangat strategis bagi upaya-upaya 

pengembalian dan pembangunan nilai-nilai karakter bangsa yang 

menyentuh pikiran, akal budi, nilai-nilai dan sikap mental setiap 

individu, komunitas atau masyarakat, berbangsa dan bernegara 

yang dikembangkan melalui proses pendidikan sebagai sarana 

untuk membangun kebudayaan dan peradaban yang maju dan 

modern. Dalam hal ini, Pendidikan nilai-nilai HAM diharapkan 

menjadi entry point bagi upaya penyelesaian masalah bangsa dan 

pembangunan karakter bangsa (nation and character building) 

melalui program pengembangan metode alternatif dalam 

internalisasi nilai-nilai Pancasila yang sejalan dengan tuntutan nilai-

nilai HAM universal, pengembangan kurikulum pendidikan berbasis 

nilai-nilai HAM, peningkatan pemahaman nilai-nilai HAM serta 

pendidikan sadar HAM bagi masyarakat, kelompok muda, 

perempuan dan kelompok minoritas. 

Keberadaan Sekolah Ramah HAM adalah entry point bagi upaya 

membumikan nilai-nilai HAM tersebut dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara melalui transformasi dan internalisasi nilai-nilai HAM 

tersebut sebagai basis pembangunan karakter bangsa yang toleran, 

non diskriminasi, nir kekerasan, menghargai keberagaman, 

kesetaraan dan partisipasi secara menyeluruh. Melalui 

penginternalisasian nilai-nilai HAM maka karakter manusia yang 
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menghargai kemanusiaan, keragaman dan hak-hak asasi manusia 

dibangun baik melalui pendidikan dalam keluarga, sekolah maupun 

masyarakat seperti yang diuraikan dalam filosofi tripusat pendidikan 

menurut Ki Hadjar Dewantara. Sekolah Ramah HAM juga 

merupakan entry point yang mensinergikan dan mengintegrasikan 

program-program pendidikan karakter dan merekatkan seluruh 

kebijakan, program dan kegiatan kementerian/lembaga dalam 

mencapai pembangunan karakter bangsa seperti yang termaktub 

dalam program Nawacita 8 “Kami akan melakukan revolusi karakter 

bangsa”29 dan Nawacita 9 “Kami akan memperteguh ke-bhineka-an 

dan memperkuat restorasi sosial Indonesia”.  

Salah satu metode yang digunakan dalam Sekolah Ramah HAM 

adalah melalui pendidikan HAM sebagai entry point bagi upaya 

penyelesaian masalah bangsa dan pembangunan karakter bangsa 

(nation and character building) dengan program pengembangan 

metode alternatif dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila yang 

sejalan dengan tuntutan nilai-nilai HAM universal, pengembangan 

kurikulum pendidikan berbasis nilai-nilai HAM, peningkatan 

pemahaman nilai-nilai HAM serta pendidikan sadar HAM bagi 

masyarakat, kelompok muda, perempuan dan kelompok minoritas. 

 

 

                                                           
29 Dalam Tema, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional disebutkan bahwa program nasional prioritas ke-8 dalam Nawacita yaitu melakukan revolusi 
karakter bangsa dilakukan melalui 4 program aksi di bidang pendidikan, yang diantaranya kebijakan untuk 
: 1) Meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan karakter dan budaya bangsa, serta 2) Lingkungan 
pendidikan yang berintegritas, bebas intimidasi dan kekerasan 
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4. Sekolah Ramah HAM sebagai Katalisator30 dan Integrator31 

Pendidikan Karakter  

Pendidikan karakter menurut Lickona32 bukan hanya sebatas 

pengetahuan tentang nilai-nilai tertentu saja namun menyangkut 

ranah kognitif (moral knowing), aspek emosi (moral feeling) dan 

aspek perbuatan (moral action) yang mewujudkan pengetahuan 

dan emosi seseorang sebagai manusia yang berkarakter. 

Pendidikan karakter dimaksudkan sebagai salah satu jawaban atas 

beragam persoalan bangsa yang terjadi sekarang ini, yang salah 

satu penyebabnya adalah tidak berjalannya pendidikan karakter itu 

sendiri. Pendidikan karakter dalam pelaksanaannya tidak dapat 

dilakukan sendiri-sendiri, terpisah-pisah, parsial dan tematik saja 

namun harus menyeluruh meliputi keseluruhan aspek kehidupan 

manusia itu sendiri. Namun, seperti telah diuraikan pada bagian I 

bahwa program-program pendidikan karakter dan sekolah-sekolah 

karakter yang diselenggarakan masing-masing kementerian dan 

lembaga masih terpisah-pisah, parsial dan tematik serta belum 

terintegrasi dengan baik meskipun memiliki sasaran yang sama 

yaitu sekolah. Hal tersebut menyebabkan sekolah merasa terbebani 

dan berakibat pada pelaksanaan di sekolah yang tidak maksimal, 

sehingga berdampak pula pada hasil yang tidak membawa pada 

perubahan karakter dan memutus mata rantai pelanggaran HAM di 

sekolah. Selain itu, Sekolah Ramah HAM mempersatukan baik 

sekolah-sekolah karakter yang sudah ada dalam satu kerangka 

penerapan nilai-nilai HAM yang lebih menyeluruh dan terintegrasi. 

                                                           
30 Katalisator (KBBI) adalah seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan 
menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa; 
31 Integrator adalah 1) meliputi seluruh bagian yang perlu untuk menjadikan lengkap; utuh; bulat; 
sempurna; 2) menyatukan; memadukan  
32 Thomas Lickona; Educating for Character : How Our Schools can Teach Respect and Responsibility; 
New York; 1992 
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Sekolah Ramah HAM mempersatukan pula program-program 

pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dalam satu 

kerangka pengintegrasian nilai-nilai HAM.  

Sekolah Ramah HAM menempatkan posisi dan perannya sebagai 

integrator dimana Sekolah Ramah HAM menjadi perekat yang 

mempersatukan baik sekolah-sekolah karakter maupun program-

program pendidikan yang sudah ada yang mengarah pada 

pembentukan karakter dalam satu kerangka internalisasi nilai-nilai 

HAM secara menyeluruh melalui semua unsur pendidikan  sebagai 

basis utama dalam membangun pendidikan karakter. 

Sebagai integrator, peran Sekolah Ramah HAM adalah:  

1) sebagai triger dan inisiator penerapan nilai-nilai HAM 

dalam pendidikan;  

2) sebagai rujukan dalam proses penanaman nilai-nilai HAM 

dan menjadi “payung” bagi penerapan nilai-nilai HAM pada 

sekolah-sekolah karakter dan gerakan pendidikan yang 

sudah ada;  

3) sebagai role model bagi sekolah yang belum menerapkan 

sekolah karakter atau gerakan pendidikan untuk menjadi 

sekolah karakter yang ramah HAM; serta  

4) sebagai  “akreditor” sebuah sekolah atau pendidikan yang 

ramah HAM.  

Sementara itu, Sekolah Ramah HAM juga menempatkan sebagai 

katalisator yang mendorongkan pendidikan karakter dengan 

mentransformasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai HAM 

universal dan nilai-nilai HAM menurut Pancasila sebagai basis 

pembangunan karakter bangsa yang dilakukan secara bersama 

lintas Kementerian dan Lembaga yang dalam pelaksanaannya 
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dilakukan melalui sektor pendidikan seperti tertuang dalam 

Nawacita. Sekolah Ramah HAM memastikan adanya kebijakan 

pendidikan yang mengembangkan budaya sekolah yang 

multikultural, nir kekerasan, non diskriminasi, toleransi, serta ramah 

bagi anak, komunitas sekolah lainnya dan masyarakat serta 

jaminan perlindungan khususnya bagi kelompok minoritas, rentan 

dan marjinal. Hal tersebut akan membentuk lingkungan yang 

kondusif dimana menjadi prasyarat bagi strategi penyelesaian 

berbagai permasalahan dalam pendidikan baik kekerasan, 

diskriminasi, intoleransi maupun berkembangnya paham-paham 

radikalisme yang mengikis karakter bangsa Indonesia. 
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STRATEGI PENGARUSUTAMAAN SEKOLAH RAMAH 

HAM SEBAGAI PROGRAM NASIONAL TRANSFORMASI 

DAN INTERNALISASI NILAI-NILAI HAM DALAM 

PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA 

 

Mengarusutamakan Sekolah Ramah HAM sebagai program nasional 

transformasi dan internalisasi nilai-nilai HAM dalam pembangunan karakter 

bangsa ini dapat dilakukan melalui empat strategi advokasi yaitu advokasi 

terhadap kebijakan pembangunan karakter bangsa, advokasi terhadap 

pendidikan karakter bangsa, advokasi melalui role model Sekolah Ramah 

HAM dengan membentuk pilot-pilot project dan menjadikan Sekolah Ramah 

HAM sebagai gerakan budaya. Alur advokasi tersebut tergambar dalam 

skema berikut. 

 

 

 

BAGIAN IV 
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A. MELALUI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA 

(INSTITUSIONALISASI) 

Pembangunan adalah suatu bentuk perubahan sosial yang terarah dan 

terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk 

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dalam melaksanakan 

pembangunan, suatu bangsa tidak dapat meninggalkan aspek 

pembangunan manusia karena manusia itulah sebagai pelaksana 

sekaligus sasaran utama penerima manfaat pembangunan. Dalam 

konteks pembangunan manusia inilah pembangunan karakter menjadi 

paling utama karena dengan karakter bangsa yang baik maka 

pembangunan dapat terlaksana dengan baik pula. Pembangunan 

karakter suatu bangsa membutuhkan suatu orientasi yang lebih kuat 

yaitu suatu landasan dasar atau pondasi, dan bangsa Indonesia telah 

memiliki pondasi karakter positif yaitu Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945 yang didalamnya telah pula mencantumkan tujuan 

pembangunan nasional bangsa Indonesia. Esensi dari pembangunan 

karakter berawal pada internalisasi nilai-nilai yang ada untuk menuju 

pada pembangunan tata nilai baik sosio-kemasyarakatan dan budaya 

yang lebih baik.  

Bagi bangsa Indonesia saat ini karakter positif bangsa yang telah dimiliki 

diarahkan pada terbangunnya karakter yang tangguh, kompetitif, 

berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriot, 

dinamis, berbudaya, dan berorientasi Iptek berdasarkan Pancasila dan 

dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, 

sebagai bangsa yang berkarakter diharapkan memiliki pemahaman 

terhadap sejarah dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai landasan 

untuk memperkuat kehidupan yang harmonis. Pembangunan karakter 

sendiri dalam program pembangunan merupakan salah satu upaya 
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dalam rangka melaksanakan program revolusi mental yang bertujuan 

untuk mengubah cara pandang, pikir dan sikap, perilaku dan cara kerja, 

membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik serta 

mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. 

Secara khusus arti dan makna pembangunan karakter bangsa di era 

globalisasi yang sarat dengan daya saing adalah menyangkut tiga hal 

pokok yaitu artikulasi karakter bangsa yang mengacu pada peningkatan 

kapasitas pengetahuan dengan melakukan pembelajaran untuk 

meningkatkan daya saing serta kapasitas pengetahuan yang 

memungkinkan adanya kemajuan kolektif atau kemajuan bersama bagi 

bangsa Indonesia33.  

Pada pemahaman tentang pembangunan karakter bangsa tersebut 

maka sangatlah tepat bahwa strategi utama pelaksanaan 

pembangunan karakter adalah melalui pendidikan yang di dalamnya 

menekankan pada upaya-upaya membangun karakter bukan hanya 

pada generasi muda yaitu siswa tetapi juga guru, tenaga kependidikan, 

keluarga dan masyarakat. Sekolah Ramah HAM dalam pembangunan 

karakter bangsa menekankan pada aspek kebijakan pendidikan 

karakter bangsa, kebijakan sistem pendidikan nasional serta strategi 

nasional pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. 

Proses institusionalisasi ini dilakukan dengan menjadikan Sekolah 

Ramah HAM sebagai program nasional yang mengintegrasikan seluruh 

kebijakan dan program pendidikan karakter dan strategi nasional 

pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.  

Sekolah Ramah HAM dalam mensasar kebijakan pendidikan karakter 

dan kebijakan pendidikan nasional dilakukan dengan mensasar pada 

satuan pendidikan dalam konteks whole school approach khususnya 

                                                           
33 http://www.kompasiana.com/diahayuintansari/pembangunan-karakter-bangsa-indonesia-berdasarkan-
pancasila-menuju-bangsa-mandiri-di-era-globalisasi_55184fc3a333117e07b66447#_ftn7 
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pada aspek kurikulum nasional, ekstrakurikuler, proses pembelajaran 

melalui metode-metode yang dikembangkan serta kebijakan dan 

manajemen sekolah. Sekolah Ramah HAM juga mengembangkan 

strategi-strategi penginternalisasian nilai-nilai HAM baik dalam 

pendidikan nasional maupun pendidikan karakter.  

Sementara, terkait dengan strategi nasional pemantapan wawasan 

kebangsaan, Sekolah Ramah HAM mengembangkan metode-metode 

alternatif dan role model bagi upaya penginternalisasian nilai-nilai HAM 

yang aplikatif khususnya pada aspek pendidikan yang diharapkan dapat 

direplikasikan bukan hanya pada bidang pendidikan formal namun juga 

pendidikan-pendidikan di masyarakat. 

 

B. MELALUI INTERNALISASI NILAI-NILAI HAM DALAM PENDIDIKAN 

KARAKTER BANGSA  

Penginternalisasian nilai-nilai HAM dalam pendidikan karakter bangsa 

dilakukan dengan perubahan mindset dalam keseluruhan kebijakan dan 

program-program pendidikan baik kurikulum pendidikan nasional, 

ekstrakurikuler dan kokurikuler, SDM pendidikan baik guru maupun 

tenaga pendidikan, pengelolaan manajemen pendidikan, sarana dan 

prasarana pendidikan serta kebijakan dan tata laksana organisasi 

sekolah yang dilaksanakan oleh seluruh unsur komunitas sekolah. 

Pasal 29 Konvensi Hak Anak di dalamnya menegaskan bahwa 

pendidikan harus diarahkan pada dua hal yaitu: (1) pengembangan 

kepribadian yang mengarah pada nilai internal kebudayaannya sendiri 

dan (2) mempersiapkan anak menghormati budaya kelompok lain. 

Peran pendidikan menjadi sangat penting dalam membekali anak atau 

siswa dengan nilai-nilai HAM universal, nilai-nilai HAM menurut 
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Pancasila  dan nilai-nilai keberagaman secara bersama-sama.34 

Penginternalisasian melalui pendidikan adalah upaya pembudayaan 

yang didalamnya ada upaya-upaya pembiasaan, pembelajaran dan 

peneladanan. Pendidikan berbeda dengan pembelajaran karena dalam 

pendidikan ada proses belajar sepanjang hayat (lifelong education) 

yang berawal dari lingkungan sekolah, disinilah titik awal 

penginternalisasian nilai-nilai HAM dimulai dengan pembelajaran, 

peneladanan dan pembiasaan.  

Penginternalisasian nilai-nilai HAM melalui program pendidikan karakter 

bangsa ini dilakukan melalui dua pendekatan yaitu : 

1. Sekolah Ramah HAM mengintegrasikan nilai-nilai HAM secara 

utuh dalam program sekolah-sekolah karakter dan program-

program pendidikan karakter yang ada.  

Sekolah Ramah HAM bukanlah bentuk sekolah karakter baru yang 

bersifat sektoral karena Sekolah Ramah HAM dibangun dengan 

kesadaran telah banyaknya beban yang dijalankan sekolah dan 

ternyata belum sepenuhnya dapat menyelesaikan persoalan 

pendidikan saat ini. Dalam hal ini menekankan kembali bahwa 

Sekolah Ramah HAM merupakan program yang bersifat 

transformasi dan internalisasi nilai yang dalam hal ini nilai-nilai 

HAM sebagai dasar pembentukan karakter.  

Sekolah Ramah HAM dibangun untuk memberikan penambahan 

konteks dan konten dalam penerapan nilai-nilai HAM di sekolah-

sekolah karakter yang sudah ada. Menjadi Sekolah Ramah HAM 

bukan berarti mengubah atau menghilangkan nilai-nilai yang sudah 

ada di sekolah, namun bagaimana kemudian sekolah 

                                                           
34 Pendidikan Manusia Indonesia; hlm 63 – 64; Kompas dan Yayasan Toyota Astra; 2004 
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mengintegrasikan nilai-nilai HAM tersebut dan menyelaraskannya 

dengan nilai-nilai yang sudah ada di sekolah. Sebagai contoh 

Sekolah Sehat, dengan karakter yang telah dimiliki oleh Sekolah 

Sehat, Sekolah Ramah HAM menambahkan konteks penerapan 

nilai-nilai HAM yang lain dalam Sekolah Sehat tersebut dengan 

mengacu pada indikator area kunci Sekolah Ramah HAM tanpa 

menghilangkan karakter dasar dari sekolah sehat tersebut 

 

 

2. Penginternalisasian melalui kebijakan pendidikan nasional 

Penginternalisasian melalui program pendidikan tersebut dilakukan 

melalui : 

1) Integrasi dalam Kurikulum seluruh Mata Pelajaran. 
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Penggunaan atau alokasi waktu terbesar di sekolah adalah 

proses pembelajaran, dimana bukan hanya aspek waktu 

saja namun juga perhatian, energi dan juga pemikiran. Baik 

guru maupun siswa akan mengalami pasang surut 

emosional, hubungan timbal balik dan bahkan pengaruh 

psikologis pada proses pembelajaran di kelas. Kondisi 

tersebut seringkali menjadi rentan terjadinya kekerasan 

baik antar siswa maupun guru dengan siswa. Untuk 

mencegah hal tersebut terjadi, penginternalisasian nilai-

nilai melalui seluruh proses pembelajaran tiap-tiap mata 

pelajaran menjadi sangat penting karena menjadi bagian 

dari proses membangun karakter baik siswa maupun guru 

dengan menyisipkan pendidikan tentang nilai, moral, 

mental yang kesemuanya berdampak pada pendidikan 

karakter. 

Strategisnya proses pembelajaran menjadi media yang 

penting dalam menanamkan nilai-nilai HAM pada siswa. 

Proses pembelajaran di seluruh mata pelajaran dapat 

menjadi media tersebut, meskipun dalam kurikulum 

pendidikan menengah khususnya terdapat materi HAM 

yang menjadi bagian dari mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Disinilah peran 

Kepala Sekolah sebagai pengambil kebijakan dapat 

mengembangkan kebijakan yang mendorong guru semua 

mata pelajaran untuk secara kreatif mengintegrasikan nilai-

nilai HAM melalui seluruh proses pembelajaran baik dalam 

aktivitas-aktivitas di kelas, pengantar guru, contoh sikap 

guru atau cara-cara lain yang kesemuanya dilakukan 

melalui proses pembelajaran. 



 

Kertas Posisi Sekolah Ramah HAM   69 
 

Pengintegrasian nilai-nilai HAM dalam seluruh mata 

pelajaran dan proses pembelajaran adalah pengenalan 

nilai-nilai, membangun kesadaran, menerapkan nilai-nilai 

dalam tingkah laku dan interaksi antar siswa maupun antara 

siswa dengan guru yang dilakukan selama proses 

pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. 

Sehingga, proses pembelajaran yang berlangsung 

menjadikan siswa mengetahui, mengenal, menyadari dan 

selanjutnya berperilaku sesuai nilai-nilai HAM. Karena 

berbicara tentang nilai-nilai HAM pada dasarnya berbicara 

pula tentang nilai-nilai agama, nilai-nilai budi pekerti, nilai-

nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebhinekaan dan nilai-nilai 

budaya yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia, 

seperti dalam skema berikut. 

 

 

Untuk itu dibutuhkan kebijakan dan kurikulum yang disusun 

dengan mengedepankan pengembangan kultur sekolah 

yang menanamkan sikap respek pada perbedaan berdasar 

nilai-nilai kemanusiaan, tidak hanya pada bidang-bidang 
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ilmu humaniora atau sosial saja namun juga ilmu-ilmu pasti 

atau ilmu eksakta (science). Meskipun kedua bidang ilmu 

tersebut berbeda, namun tidak dapat dipungkiri bahwa 

ketika siswa masuk dalam kehidupan sosial masyarakat 

dibutuhkan kesiapannya sebagai mahluk sosial untuk 

memahami keberagaman dan dinamika sosial yang ada 

yang seringkali tidaklah bersifat universal seperti dalil-dalil 

eksakta. Pada titik inilah kurikulum pendidikan yang 

menginternalisasikan nilai-nilai HAM sangat dibutuhkan 

dalam rangka menyiapkan siswa memiliki nilai-nilai 

kemanusiaan, emphaty dan toleran. Dan hal tersebut tentu 

saja bukan hanya menjadi tanggung jawab guru mata 

pelajaran PPKn dan agama saja, namun seluruh guru 

bidang studi eksakta dan humaniora.  

2) Integrasi dalam Kegiatan Ekstrakurikuler. 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan siswa yang 

dilakukan diluar jam pelajaran yang disesuaikan dengan 

pilihan mandiri siswa. Kegiatan ekstrakurikuler yang saat ini 

banyak dikembangkan di sekolah adalah Pramuka yang 

telah menjadi ekstrakurikuler wajib, OSIS, kepemimpinan, 

PKS, PMR, Pleton Inti Baris Berbaris dan Upacara, 

jurnalistik, seni musik, olah raga dan masih banyak lagi. 

Nilai-nilai HAM dapat diintegrasikan dalam materi-materi 

ekstrakurikuler tersebut bahkan siswa dapat langsung 

mempraktekkannya. Misalnya nilai partisipatif dapat 

diinternalisasikan melalui pramuka, OSIS, kepemimpinan 

atau jurnalistik. Nilai toleransi melalui kegiatan 

ekstrakurikuler yang berbasis keagamaan. Nilai 



 

Kertas Posisi Sekolah Ramah HAM   71 
 

kebhinekaan dapat melalui ekstrakurikuler seni tari dan seni 

musik. 

3) Integrasi dalam Kebijakan dan Budaya Sekolah. 

Kebijakan sekolah, tata tertib dan kebiasaan yang berlaku 

dan berkembang di sekolah dapat menjadi sarana pula bagi 

seluruh unsur sekolah dalam menginternalisasikan nilai-

nilai HAM di sekolah. Kebijakan sekolah, tata tertib dan 

kebiasaan adalah unsur-unsur bagi berkembangnya 

budaya sekolah dimana terus-menerus dilakukan oleh 

seluruh unsur sekolah itu sendiri sebagai sebuah ciri khas 

atau karakter sekolah yang bersangkutan. Hal ini pula yang 

ikut memberikan pengaruh dan menumbuhkan karakter 

baik siswa, guru maupun unsur sekolah yang lain. 

Masa orientasi sekolah (MOS) hendaknya tidak lagi diisi 

dengan tindakan-tindakan senior pada siswa yang baru 

masuk, namun yang terpenting justru menjadi media bagi 

sekolah memperkenalkan karakter sekolah tersebut, 

karakter sekolah yang ramah HAM dan menjadi awal 

pembentukan karakter siswa yang ramah HAM pula. 

Selain itu, penting dilakukan juga peningkatan pemahaman dan 

kapasitas para pelaksana pendidikan dengan melatih guru-guru sebagai 

tenaga pendidik tentang pemahaman hak asasi manusia baik pada 

aspek pengertian maupun kaitannya dengan Pancasila dan UUD 1945 

serta penerapannya dalam proses pembelajaran dari semua mata 

pelajaran. Guru menjadi subjek utama dalam penginternalisasian nilai-

nilai HAM pada siswa melalui perannya sebagai pendidik. Selain guru, 

pelatihan-pelatihan atau capacity building juga dilakukan pada unsur-

unsur komunitas sekolah yang lain baik pada kepala sekolah dan tenaga 
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kependidikan yang lain maupun pada siswa, orang tua siswa dan 

masyarakat di sekitar sekolah tersebut. Dalam penginternalisasian nilai-

nilai HAM, pendidikan HAM bukan hanya sebagai materi pelajaran tetapi 

juga sebagai sebuah metode/pendekatan dalam kehidupan sekolah 

yang menerapkan nilai HAM itu sendiri. Untuk itu dikembangkan pula 

metode-metode pembelajaran dan pengintegrasian HAM dalam semua 

mata pelajaran, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler.                    

Penginternalisasian nilai-nilai HAM juga dilakukan melalui upaya-upaya 

membangun dan mengembangkan relasi, interaksi dan koordinasi 

dalam lingkungan internal sekolah maupun sekolah dengan lingkungan 

eksternal di sekitarnya sehingga terbangun budaya sekolah yang 

menerapkan nilai-nilai HAM. Upaya pembudayaan tersebut dilakukan 

dengan melibatkan seluruh unsur komunitas sekolah dan juga 

masyarakat dengan membuka ruang-ruang perjumpaan (ruang publik) 

dan ruang-ruang dialog dimana interaksi, komunikasi dan relasi yang 

terbangun menjadi lebih luas tanpa sekat-sekat perbedaan, terbangun 

toleransi, kesetaraan, penghormatan terhadap 

keragaman/kebhinekaan, demokrasi dan sense of emphaty diantara 

seluruh unsur komunitas sekolah sehingga terbangun budaya sekolah 

(school culture) sebagai bentuk terinternalisasikannya nilai-nilai HAM. 

Sehingga nilai-nilai HAM bukan hanya menyasar aspek kognitif namun 

juga aspek afektif yang membangun aspek kesadaran untuk 

menggerakkan dan selanjutnya Sekolah Ramah HAMpun menjadi 

sebuah gerakan snowballing effect yang terus menggelinding 

membudayakan nilai-nilai HAM sebagai basis pembangunan karakter 

bangsa. 

Internalisasi nilai-nilai HAM dalam upaya membangun Sekolah Ramah 

HAM bukanlah proses yang dilakukan sesaat di awal program, namun 

yang terpenting dalam menginternalisasikan nilai-nilai HAM tersebut 
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haruslah dilakukan berkelanjutan, terintegrasi dalam seluruh unsur 

kegiatan sekolah, dan internalisasi itu sendiri karena nilai-nilai tidak 

diajarkan tetapi diinternalisasikan dalam sikap dan tingkah laku. 

 

C. MELALUI ROLE MODEL – PILOT PROJECT SEKOLAH RAMAH 

HAM 

Sekolah Ramah HAM sebagai program program transformasi dan 

internalisasi nilai-nilai HAM dalam pembangunan karakter bangsa 

melalui pendidikan karakter menggunakan pendekatan pilot project 

yang menempatkan sekolah sebagai ”laboratorium” dimana sekolah 

sebagai satuan terkecil pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Sekolah 

pilot project tersebut selanjutnya menjadi role model penginternalisasian 

nilai-nilai HAM melalui pendidikan karakter bagi sekolah-sekolah lain. 

Role Model Sekolah Ramah HAM merupakan strategi baru yang 

dikembangkan untuk lebih membumikan konsep yang di dalamnya 

bukan hanya membangun pilot project saja namun berjalannya proses 

diseminasi dan replikasi Sekolah Ramah HAM yang melibatkan secara 

aktif sekolah pilot project.  

Pendekatan pilot project yang digunakan dalam Sekolah Ramah HAM 

dipilih dengan pertimbangan bahwa : 

1. Sekolah dalam sistem pendidikan Indonesia adalah gambaran 

dari masyarakat dalam bentuk mini (mini society) dimana 

terdapat keragaman manusianya yang berbeda-beda latar 

belakang, karakter, pendapat, kepentingan, persoalan, agama, 

suku dan lain-lain. Sehingga, sangat strategis 

penginternalisasian nilai-nilai HAM melalui pendidikan karakter 

dimulai dari lingkungan sekolah sebagai wadah pendidikan atau 
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pusat kedua dalam teori tripusat pendidikan Ki Hadjar 

Dewantara;  

2. Sekolah Ramah HAM dalam pelaksanaannya lebih bersifat 

menyeluruh pada sendi-sendi kehidupan sekolah sehingga perlu 

diujicobakan melalui model pilot-pilot project untuk mendapatkan 

sekolah-sekolah yang menerapkan nilai-nilai HAM dengan tanpa 

meninggalkan nilai-nilai/budaya lokal, kekhususan dan 

keistimewaan masing-masing dalam rangka pendidikan 

karakter;  

3. Sekolah Ramah HAM dalam pelaksanaannya juga 

mengembangkan peran aktif sekolah yang menjadi pilot project 

untuk menyebarluaskan model Sekolah Ramah HAM ke 

sekolah-sekolah lain untuk menerapkannya juga. Disinilah 

sekolah pilot project bukan hanya ikut aktif mengarusutamakan 

nilai-nilai HAM dalam pembangunan karakter juga menjadi role 

model bagi sekolah lain. Pada tahapan dimana telah terbangun 

pilot-pilot project Sekolah Ramah HAM dan nilai-nilai HAM mulai 

menjadi arus utama dalam pembangunan karakter bangsa 

melalui lingkup sekolah, maka sekolah pilot project tersebut 

berperan untuk terus menggulirkan penginternalisasian nilai-nilai 

HAM di sekolah-sekolah lain khususnya dan dunia pendidikan 

umumnya.35 

Piloting Sekolah Ramah HAM dilakukan dengan melatih sekolah-

sekolah baik guru maupun kepala sekolah tentang penerapan Sekolah 

Ramah HAM baik melalui pembelajaran maupun kebijakan sekolah, 

selanjutnya sekolah-sekolah yang sudah dilatih tersebut 

                                                           
35Adoniati Meyria dan Triyanto; Draft Panduan Sekolah Ramah HAM : Pilot Project Penerapan Nilai-nilai 
HAM dalam Dunia Pendidikan; Komnas HAM; 2016 



 

Kertas Posisi Sekolah Ramah HAM   75 
 

mempraktekkan penerapan Sekolah Ramah HAM di lingkungan 

sekolahnya. Pelatihan dan TOT tersebut merupakan proses 

mempersiapkan sekolah-sekolah calon nominator pilot project, dimana 

selanjutnya akan dilakukan penilaian untuk mendapatkan sekolah yang 

akan ditunjuk sebagai pilot project. Alur tersebut tergambar dalam 

skema berikut. 

  

                                 

Pada tahap I sekolah-sekolah yang telah dilatih selanjutnya dilakukan 

pendampingan dalam rangka penerapan nilai-nilai HAM di masing-

masing sekolah. Dalam proses pendampingan tersebut dilakukan pula 

tahap 2 yaitu penilaian terhadap sekolah-sekolah tersebut untuk 

selanjutnya dipilih sekolah nominator yang memiliki kriteria mendekati 

indikator Sekolah Ramah HAM. Dan pada tahap 3, sekolah-sekolah 

nominator akan berkompetisi untuk ditunjuk satu sekolah sebagai 

sekolah pilot project yang akan menjadi role model Sekolah Ramah 

HAM. 

Untuk mempersiapkan sebuah role model telah dilakukan berbagai 

langkah-langkah strategis sebagai upaya mengembangkan dan 

menyebarluaskan program Sekolah Ramah HAM sejak tahun 2015 baik 
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pada aspek penyiapan instrument berupa konsep dasar, panduan 

pelaksanaan serta instrument pendukung lainnya, penyiapan sumber 

daya melalui capacity building, mengembangkan kerjasama-kerjasama 

serta ujicoba dan pendampingan. Instrumen Sekolah Ramah HAM 

disusun sebagai panduan bagi pelaksanaan Sekolah Ramah HAM yang 

di dalamnya terdiri dari konsep dasar, panduan, instrument penilaian 

indikator (petunjuk teknis), instrument monitoring dan evaluasi serta 

panduan diseminasi dan replikasi Sekolah Ramah HAM. Termasuk juga 

dalam instrument ini adalah Buku Pendamping Guru dalam 

Pembelajaran HAM Tingkat SMA dan SMK yang menjadi panduan bagi 

pengintegrasian dan internalisasi nilai-nilai HAM melalui pembelajaran.  

Pada aspek capacity building, telah dilakukan pelatihan dan TOT bagi 

guru PPKn di tiga wilayah yaitu Jakarta, Serang dan Bandarlampung, 

serta pelatihan dan TOT bagi 22 orang kepala sekolah di wilayah DKI 

Jakarta. Pelatihan dan TOT ini bertujuan untuk menyiapkan baik guru 

maupun kepala sekolah yang bukan hanya paham tentang nilai-nilai 

HAM namun juga mampu menerapkannya di sekolah baik melalui 

proses pembelajaran, ekstrakurikuler, kebijakan sekolah maupun 

mengarusutamakan nilai-nilai HAM sebagai budaya dalam seluruh 

sendi kehidupan sekolah. Penyiapan sumber daya tersebut juga dalam 

rangka menyiapkan pilot project Sekolah Ramah HAM pada sekolah-

sekolah yang telah dilatih. 

Telah pula dilakukan penjajagan dan pengembangan kerjasama 

dengan berbagai pihak yang terkait erat dengan persoalan pendidikan 

yaitu: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terkait  

penjajagan upaya pengimplementasian program Sekolah Ramah HAM 

sebagai program nasional bersama Komnas HAM dan Kemendikbud, 

Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

tentang pengintegrasian Sekolah Ramah HAM dan Sekolah Rujukan,  
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Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang 

penggunaan buku pendamping guru dalam pembelajaran HAM secara 

nasional, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Dinas-

dinas Pendidikan di wilayah Serang, Bandarlampung dan DKI Jakarta. 

Kerjasama-kerjasama tersebut dilakukan dalam rangka upaya 

mendorongkan Sekolah Ramah HAM sebagai program nasional 

penginternalisasian nilai-nilai HAM dalam pendidikan di berbagai aspek. 

Lebih jauh untuk membangun sebuah sekolah pilot project telah pula 

dilakukan upaya-upaya persiapan melalui pendampingan terhadap 

guru-guru PPKn khususnya di wilayah DKI Jakarta dalam rangka 

pengembangan substansi HAM, isu-isu tematik dan serta metode 

pembelajaran yang menyenangkan. Pendampingan juga dilakukan 

pada kepala sekolah pada 22 sekolah di DKI Jakarta dalam 

pengintegrasian program Sekolah Ramah HAM melalui 

kegiatan/program di masing-masing sekolah. Diharapkan dengan 

pendampingan baik terhadap guru maupun kepala sekolah pada 

sekolah yang sama dapat terlaksana penerapan Sekolah Ramah HAM 

pada keseluruhan proses pendidikan di sekolah yang bersangkutan 

melalui dua pihak yang strategis. 

 

D. MELALUI GERAKAN BUDAYA ATAU PEMBUDAYAAN 

Pendidikan adalah pembudayaan karena di dalamnya terdapat proses 

peneladanan dan pembiasaan. Sebaliknya, pembudayaan adalah 

proses pencapaian hasil dari pendidikan itu sendiri berupa penghayatan 

segenap pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) yang 

didapat seseorang melalui pendidikan ke dalam bentuk tindakan nyata 

(action) yang bermanfaat bagi kehidupannya dan/atau kehidupan orang 

lain. Menurut UNESCO proses pembudayaan melalui pendidikan 
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dilakukan melalui empat pilar pendidikan, yaitu belajar untuk 

mengetahui (learning to know), belajar untuk melakukan (learning to do), 

belajar hidup bersama (learning to live together), dan belajar untuk 

mandiri (learning to be).  

Sekolah Ramah HAM dalam upaya melakukan transformasi dan 

internalisasi nilai-nilai HAM dalam rangka pembangunan karakter 

melalui pendidikan menempatkan pembudayaan nilai-nilai HAM dengan 

proses pengetahuan, pemahaman, peneladanan dan pembiasaan 

melalui sekolah, keluarga dan masyarakat. Dalam gerakan budaya atau 

pembudayaan nilai-nilai HAM tersebut menekankan pada 

penghormatan dan peningkatan martabat manusia (human dignity) 

bahwa asal-muasal keberadaan diri (Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa), 

kesatuan diri dengan sesama (Perikemanusiaan), kebersediaan 

menggunakan secara bersama lingkungan alamiah maupun buatan 

(Keadilan Sosial), kebersediaan untuk bekerja bersama atas dasar 

saling menghormati dan menghargai (Demokrasi), dan semangat 

keterikatan pada ruang dan waktu di dalam berkarya secara konkret 

meningkatkan kualitas kehidupan (Kebangsaan) (Raka Joni, 1983:32). 

Hal tersebut mendasarkan pada pemahaman atas nilai-nilai HAM 

universal dan nilai-nilai HAM menurut Pancasila dalam sebuah siklus 

kemanusiaan. 

Salah satu rekomendasi expert meeting penyempurnaan panduan 

Sekolah Ramah HAM adalah menjadikan Sekolah Ramah HAM sebagai 

sebuah gerakan budaya di tingkat nasional dengan menggelindingkan 

Sekolah Ramah HAM sebagai sebuah gerakan nilai yang mendasarkan 

pada Pancasila, UUD 1945 dan kebhinekaan36. Upaya pembudayaan 

atau pengarusutamaan Sekolah Ramah HAM dapat dilakukan dengan 

                                                           
36 Catatan Hasil Expert Meeting Penyempurnaan Konsep dan Panduan Sekolah Ramah HAM yang 
dilaksanakan pada tanggal 15 November 2016 di Hotel Oria Jakarta; 
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menetapkannya sebagai program nasional di bidang pendidikan 

karakter yang tentu saja dengan melibatkan seluruh stakeholders yang 

terkait erat dengan pendidikan sejalan dengan program Nawacita.  

Salah satu pendekatan yang dikembangkan dalam Sekolah Ramah 

HAM adalah dengan pendidikan multikultural dan wawasan kebangsaan 

yang memberikan pemahaman dan keterbukaan pada seluruh unsur 

yang terlibat tentang relasi, interaksi dan komunikasi tanpa memandang 

latar belakang agama, etnis, ras atau budaya maupun status 

sosioekonomi, gender dan orientasi seksual. Pendekatan ini juga 

diharapkan membantu guru dapat mengembangkan metode 

pembelajaran dimana siswa tidak belajar dalam kekosongan, budaya 

mereka dapat menjadi bahan untuk belajar tentang keragaman bangsa 

dan tentang bagaimana memandang kebangsaan dalam wawasan yang 

terbuka dan toleran. Pendidikan multikultural dan wawasan kebangsaan 

dalam Sekolah Ramah HAM dirumuskan sebagai wujud kesadaran 

tentang keanekaragaman kultural, hak-hak asasi manusia serta 

pengurangan atau penghapusan jenis prasangka atau prejudice dalam 

relasi, komunikasi dan interaksi. Pendidikan multikultural juga dapat 

dijadikan instrument strategis untuk mengembangkan kesadaran atas 

kebanggaan siswa terhadap bangsanya atau yang selama ini dikenal 

dengan wawasan kebangsaan. Untuk itu guru yang memberikan 

pendidikan tersebut harus memiliki keyakinan bahwa perbedaan 

budaya memiliki kekuatan dan nilai, sekolah harus menjadi teladan 

untuk ekspresi hak-hak manusia dan penghargaan untuk perbedaan 

budaya dan kelompok, keadilan dan kesetaraan sosial harus menjadi 

kepentingan utama dalam kurikulum, sekolah dapat menyediakan 

pengetahuan, keterampilan, dan karakter (yaitu nilai, sikap, dan 

komitmen) untuk membantu siswa dari berbagai latar belakang, sekolah 
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bersama keluarga dan komunitas dapat menciptakan lingkungan yang 

mendukung multibudaya. 

Kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai budaya 

yang mampu membentuk karakter bangsa dan sebagai gerakan 

budaya, Sekolah Ramah HAM menggunakan nilai-nilai HAM yang 

dituangkan dalam indikator Sekolah Ramah HAM sebagai pedoman 

yang bersifat umum dimana dalam penerapannya dimungkinkan 

masing-masing wilayah atau sekolah mengembangkan strategi, 

pendekatan, metode,  cara maupun materi dengan nilai-nilai dan budaya 

lokal yang ada. Selain itu, Sekolah Ramah HAM memfasilitasi guru 

maupun sekolah secara lebih luas untuk menggali nilai-nilai budaya 

tersebut yang sejalan dengan nilai-nilai HAM baik universal maupun 

menurut Pancasila sebagai materi pendidikan karakter. Sebaliknya, 

Sekolah Ramah HAM juga memfasilitasi upaya-upaya penyelarasan 

nilai-nilai budaya dengan nilai-nilai HAM universal yang diarahkan pada 

pengenalan, pembiasaan dan peneladanan dalam kehidupan sekolah 

sebagai mini society maupun dalam pergaulan masyarakat yang lebih 

luas. 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

1. Dunia pendidikan dalam satu dasawarsa terakhir menghadapi 

persoalan-persoalan yang serius khususnya dengan 

meningkatnya kekerasan, diskriminasi serta persoalan-persoalan 

lainnya yang mengarah pada terjadinya pelanggaran HAM. Dan ini 

disebabkan baik karena factor-faktor kebijakan, struktur, budaya 

maupun faktor eksternal yang saling terkait. Jika hal tersebut 

dibiarkan maka bukan tidak mungkin kualitas sumber daya 

manusia generasi muda bangsa ini akan terus merosot dan tujuan 

Negara yang termaktub dalam alinea IV UUD 1945 tidak akan 

terwujud, mengingat kualitas sumber daya manusia sangat 

ditentukan oleh pendidikan; 

2. Pendidikan, seperti pemikiran Ki Hadjar Dewantara, bukanlah 

semata-mata menjadi tempat untuk anak mendapat pengetahuan 

(transfer knowledge) tetapi menjadi tempat untuk 

mengembangkan keterampilan dan lebih jauh membangun 

karakter. Sehingga, dalam pendidikan karakter haruslah 

melingkupi internalisasi seluruh nilai-nilai kemanusiaan yang 

dalam hal ini adalah nilai-nilai hak asasi manusia yang juga 

merupakan nilai-nilai bangsa yang telah menjadi konsensus 

bersama melalui Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika; 

3. Penyelesaian terhadap persoalan-persoalan pelanggaran HAM 

dalam pendidikan dapat dilaksanakan melalui dua pendekatan 

yaitu: 1) pendidikan karakter bangsa dengan menjadikan proses 

BAGIAN V 
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pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian 

siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian 

pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran dan 

sistem penilaian dalam pendidikan; dan 2) pendidikan HAM yang 

berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan sila kedua 

Pancasila yang dilaksanakan bukan hanya melalui program-

program pendidikan namun juga kebijakan pendidikan nasional itu 

sendiri yang harapannya akan mendukung adanya penghormatan 

dan perlindungan hak-hak dasar manusia sebagaimana nilai-nilai 

Pancasila dan meminimalisir pelanggaran HAM yang banyak 

terjadi. Kedua pendekatan tersebut terangkum dalam konsep 

program Sekolah Ramah HAM melalui whole school approach 

dengan mengembangkan role model penginternalisasian nilai-nilai 

karakter bangsa, nilai-nilai HAM dan Pancasila; 

4. Sekolah Ramah HAM adalah sebuah program menyeluruh yang 

menginternalisasikan dan mengarusutamakan nilai-nilai HAM 

dalam seluruh sendi kehidupan bangsa melalui bidang pendidikan 

dengan pengintegrasian Sekolah Ramah HAM dalam program-

program dan kebijakan yang telah ada khususnya yang terkait 

dengan pembangunan karakter bangsa Indonesia. Dalam hal ini, 

posisi dan peran Sekolah Ramah HAM adalah: (1) sebagai pondasi 

bagi upaya transformasi dan internalisasi Nilai-nilai HAM dalam 

pembangunan karakter bangsa; (2) sebagai arah bagi program 

pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan; (3) sebagai 

Entry Point pembangunan Karakter Bangsa dan (4) sebagai 

katalisator dan integrator pendidikan karakter; 

5. Sekolah Ramah HAM dalam menjalankan posisi dan perannya 

dalam pembangunan karakter bangsa dilakukan melalui strategi: 

(1) institusionalisasi melalui kebijakan pembangunan karakter; (2) 
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internalisasi nilai-nilai HAM dalam pendidikan karakter bangsa baik 

sebagai integrator sekolah-sekolah dan program pendidikan 

karakter yang sudah ada maupun pengintegrasian dalam 

kurikulum, ekstrakurikuler dan kebijakan budaya sekolah; (3) Role 

Model – Pilot Project Sekolah Ramah HAM; dan (4) gerakan 

budaya atau pembudayaan; 

6. Sebagai integrator, Sekolah Ramah HAM adalah perekat dan 

pemersatu seluruh kebijakan, program dan kegiatan 

kementerian/lembaga menjadi sebuah gerakan bersama dan 

sinergi dalam mencapai pembangunan karakter bangsa. Sekolah 

Ramah HAM merupakan entry point bagi upaya membumikan nilai-

nilai HAM dan menjadikan hak asasi manusia sebagai basis 

pembangunan karakter bangsa yang dilakukan secara bersama 

lintas Kementerian dan Lembaga yang dalam pelaksanaannya 

dilakukan melalui sektor pendidikan seperti yang tertuang dalam 

Nawacita 8 dan 9. Untuk itu dibutuhkan pelembagaan 

(institusionalisasi) Sekolah Ramah HAM dalam kebijakan nasional 

pembangunan manusia Indonesia serta dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

7. Pada aspek role model Sekolah Ramah HAM adalah satu model 

penyebarluasan nilai-nilai HAM dalam dunia pendidikan yang 

menggunakan pendekatan pilot project dengan menempatkan 

sekolah sebagai satuan terkecil pelaksanaan pendidikan di 

Indonesia menjadi role model yang menerapkan nilai-nilai HAM 

dalam seluruh sendi kehidupan sekolah. Strategi pilot project ini 

dilakukan dengan mempertimbangkan: a) Sekolah dalam sistem 

pendidikan Indonesia adalah gambaran dari keragaman 

masyarakat dalam bentuk mini (mini society); b) Sekolah Ramah 

HAM dalam pelaksanaannya bersifat menyeluruh pada sendi-
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sendi kehidupan sekolah sehingga perlu diujicobakan melalui 

model pilot-pilot project untuk mendapatkan sekolah-sekolah yang 

menerapkan nilai-nilai HAM dengan lokalitas, kekhususan dan 

keistimewaan masing-masing; c) Sekolah Ramah HAM 

mendorong peran aktif sekolah pilot project untuk 

menyebarluaskan model Sekolah Ramah HAM dan 

mengarusutamakan nilai-nilai HAM dalam pendidikan ke sekolah-

sekolah lain. Dengan membangun pilot project dan mendorongkan 

pada aspek kebijakan di tingkat nasional diharapkan menjadikan 

Sekolah Ramah HAM sebagai sebuah gerakan perubahan 

karakter di lingkungan pendidikan dan mencegah terjadinya 

kekerasan, intoleransi, diskriminasi dan bahkan radikalisme 

maupun bentuk-bentuk pelanggaran HAM lainnya di lingkungan 

pendidikan.  

8. Pada aspek gerakan budaya, Sekolah Ramah HAM 

mengembangkan strategi, pendekatan, metode, cara maupun 

materi dengan nilai-nilai dan budaya lokal yang ada dalam 

penerapannya, dengan tetap menggunakan nilai-nilai HAM yang 

dituangkan dalam indikator Sekolah Ramah HAM sebagai 

pedoman yang bersifat umum. Sekolah Ramah HAM berperan 

sebagai fasilitator bagi sekolah untuk menggali nilai-nilai budaya 

tersebut yang sejalan dengan nilai-nilai HAM baik universal 

maupun menurut Pancasila dan mengupayakan penyelarasan 

nilai-nilai budaya dengan nilai-nilai HAM universal yang diarahkan 

pada pengenalan, pembiasaan dan peneladanan dalam kehidupan 

sekolah sebagai mini society maupun dalam pergaulan 

masyarakat yang lebih luas. 
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B. REKOMENDASI 

1. Melakukan upaya-upaya perubahan mindset para pemangku 

kepentingan dan pelaksana pendidikan tentang nilai-nilai HAM 

yang adalah nilai-nilai Pancasila dan diatur dalam Konstitusi 

sehingga terbangun sikap dan perilaku yang menginternalisasikan 

nilai-nilai HAM; 

2. Menjadikan Sekolah Ramah HAM sebagai sebuah program 

nasional transformasi dan internalisasi nilai-nilai HAM dalam 

pembangunan karakter bangsa yang menyatukan berbagai 

program sekolah karakter dan gerakan pendidikan dalam rangka 

membumikan nilai-nilai HAM dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara serta upaya penyelesaian persoalan dalam dunia 

pendidikan; 

3. Menyusun GRAND STRATEGY NASIONAL untuk menjadikan 

hak asasi manusia sebagai basis pembangunan karakter bangsa 

melalui sektor pendidikan secara bersama lintas Kementerian dan 

Lembaga. 


