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ABSTRAK
Wacana HAM terus berkembang  seiring dengan intensitas kesadaran manusia  atas hak dan kewajiban yang dimilikinya, gerakan diseminasi HAM terus berlangsung  bahkan menembus batas-batas teritori sebuah negara. Para ahli memberikan berbagai pendapatnya pada abad XX ini sebagai jaman hak asasi manusia, sebagaimana yang disampaikan oleh Manfred Nowak  dan Ruth Gavinson: the twentieth century  is often described  as ”the age of rigths”. Bagi Indonesia, wacana HAM diterima, di pahami dan diaktualisasikan  dalam bingkai  formulasi kebijakan  dan sosio politis yang berkembang, dan mementum   yang semakin mengokohkan jaminan terhadap hak asasi manusia adalah saat dimasukannya  perlindungan HAM dalam perubahan konstitusi Indonesia saat reformasi. Kondisi ini sekaligus diyakini sebagai fakta sejarah sekaligus sebagai starting poin  bagi Globalisasi telah menjadi realita harian yang tidak dapat dihindari. Prosesnya yang berlangsung sangat cepat dan kompleks dengan jangkauan aspek-aspek yang luas, tanpa dapat dihentikan masuk  ke seluruh bidang kehidupan umat manusia. Globalisasi adalah proses multidimensional dalam aspek sosial, ekonomi,  politik, kultural yang bergerak secara ekstensif dan intensif ke dalam masyarakat dunia
Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan data berupa dokumen-dokumen, buku-buku, artikel dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan konstitusionalisme dan hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya, mengingat banyaknya kepustakaan yang hendak diteliti, penelitian ini akan melibatkan dua mahasiswa. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis, yaitu mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan dalam hal ini, UUD 1945 tentang HAM. Empiris, yaitu mengkaji kenyataan empiris yang berpijak pada kenyataan, dalam hal ini realitas globalisasi yang mempengaruhi konsep pemikiran HAM.
Hasil  penilitian  didapat  bahwa perjuangan menegakkan HAM bersumber dari perjuangan manusia untuk membebaskan diri dari segala penindasan dan perlakuan sewenang-wenang para penguasa serta didorong oleh kesadaran untuk hidup bebas dari segala tekanan sesuai fitrahnya sebagai makhluk yang merdeka. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari arus globalisasi pemikiran yang bersumber dari semangat  pembebasan dari penjuru dan belahan dunia manapun. Pengaruh pemikiran dan wawasan HAM global tercermin dari polemik pengaturan HAM bahkan di masa-masa awal penyusunan konstitusi pertama RI, UUD 1945. Globalisasi pemikiran, terutama dalam bidang HAM juga tercermin dalam proses reformasi yang berakibat pada amandemen konstitusi, yang pada gilirannya merubah pengaturan HAM dalam UUD 1945. Setelah diadakan amandemen, UUD 1945 yang sebelumnya hanya mengatur rumusan dasar materi HAM, sekarang mengatur HAM secara jelas dan rigid pada Bab XA Pasal 28A hingga Pasal 28J. Rumusan materi HAM yang terdapat dalam UUD 1945 sebagaimana rumusan HAM di dalam Deklarasi Universal HAM PBB dalam esensinya sama-sama berlaku universal, walaupun rumusan HAM UUD 1945 sesuai kedudukannya sebagai naskah konstitusi sebuah negara, hanya mengikat negara dan rakyat Indonesia.
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