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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T karena atas 

berkat dan anugerah-Nya yang begitu besar, penulis dapat menyelesaikan Penulisan 

Ilmiah (Skripsi) ini dengan maksimal. Adapun judul yang diangkat oleh penulis adalah 

“Analisis Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Larangan 

Pemakaian Niqab dan Implementasi di Indonesia (Studi Kasus Balcacemi dan 

Oussar v. Belgia di Pengadilan HAM Eropa)” 

Dalam kehidupan manusia telah memiliki hak sejak mereka lahir. Namun tidak 

banyak orang yang mengetahui batasan hak dan pembatasan terhadap hak. Maka dari 

itu, perlu adanya pemahaman yang baik mengenai hukum hak asasi manusia yang 

berdasarkan kepada  ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang mengatur 

mengenai Hukum HAM tersebut serta permasalahan ham apa saja yang umumnya 

terjadi di ranah Internasional.  

Dengan demikian, penulis melalui Skripsi ini sangat berharap agar tulisan ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak. Meskipun, Skripsi ini masih terdapat banyak 

kekurangan. Maka dari itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya.  

Wassalamualaikum Wr. Wb.  

Indralaya,    2019 

 

 

N. Laila S. Aland 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hak asasi adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir.1 Hak Asasi bersifat 

melekat pada setiap manusia tanpa adanya pembedaan antara satu dan yang lainnya. 

Pembedaan yang dimkasud adalah pembedaan dalam  ras, warna kulit, jenis kelamin, 

bahasa, agama, politik, budaya, kebangsaan ataupun perbedaan lainnya.2 Tidak hanya 

itu, hak yang dimiliki oleh manusia juga disertai dengan adanya kebebasan didalam 

hak. Maksud dari kata kebebasan tersebut adalah manusia dapat memenuhi hak tanpa 

syarat atau tanpa tekanan sekalipun. 

Hak asasi manusia bersifat Universal.3 Pemahaman dari kata “universal” 

tersebut adalah umum atau rata, dimana setiap hak asasi yang dimiliki oleh manusia 

antara satu dan yang lainnya adalah sama.4 Karena manusia memiliki hak yang sama 

maka dari itu hak asasi juga dapat dikatakan sebagai hak yang melampaui batas-batas 

negeri dan kebangsaan yang ada pada setiap manusia.5 

Setiap negara wajib menjamin serta melindungi hak-hak tiap warga negaranya.6  

 

Hukum yang berlaku pada negara tersebut juga haruslah 

 

_____________________________ 
1. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1972, Hlm.120. 

2. https://www.britannica.com/topic/human-rights diakses pada 16 September 2018 

3. Universal Declaration of Human Right, Pasal 2 

4. Soetandyo Wignjosoebroto, Hak Asasi Manusia (HAM) Konsep Dasar dan Pengertiannya, 

PBHI, Jakarta:2002, Hlm. 7. 

5. HM.Suaib Didu, Hak Asasi Manusia (HAM): Perspektif Hukum Islam Hukum 

Internasional,Iris, Bandung, 2008, Hlm. 17. 

6. Undang-Undang no.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 

 

 

 

 

https://www.britannica.com/topic/human-rights
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Perlindungan atas hak-hak warga negara tersebut haruslah sesuai atau tidak 

bertentangan dengan aturan yang ada didalam Hukum Internasional. Maka dari itu 

hak asasi disebut sebagai anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi. 

Setiap negara yang tergabung menjadi anggota PBB harus mengakui martabat 

dasar (Inherent dignity), hak yang sama dan hak yang sejajar (equal and inalienable 

rights).7 Setiap pengakuan yang diberikan kepada tiap individu bertujuan agar 

kemerdekaan, keadilan serta kedamaian dunia dapat terwujudkan. Sehingga dalam 

upaya mewujudkan perdamaian dunia maka  rule of law sangatlah diperlukan. 

Hak asasi merupakan bagian dari asas-asas yang berasal dari nilai-nilai, 

kemudian menjadi suatu kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam 

berinteraksi sosial dengan manusia lainnya.8 Hal tersebut telah dijelaskan serta telah 

diakui dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Sehingga manusia 

memiliki aturan dalam kehidupannya.  

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) adalah deklarasi hak asasi 

manusia dan menjadi acuan dalam setiap aturan yang berhubungan dengan HAM. 

Sehingga banyak dari ketentuan yang berada didalam UDHC tersebut dimasukan 

kedalam hukum nasional anggota PBB. UDHR juga menjelaskan mengenai bentuk-

bentuk hak yang dimiliki seperti hak hidup, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, 

hak kebebasan dalam berinteraksi sosial dan hak-hak lainnya.9 

 

_____________________________ 

7. General Principle Universal Declaration of Human Rights 

8. Anthony Flew, Equality in Liberty and Justice, Newyork, 1992, Hlm.306. 
9.. https://rightsinfo.org/powerful-instrument-human-rights/ diakses pada tanggal 13 September 

2018 

 
 

 

 

https://rightsinfo.org/powerful-instrument-human-rights/
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Negara-negara anggota PBB diharuskan untuk mengikuti ketentuan yang ada 

pada Universal Declaration of Human Rights (UDHR)10 serta International Covenant 

on Civil and Political Rights (ICCPR) sebagai pengikat UDHR agar terjaminnya hak-

hak tersebut. Negara anggota juga wajib untuk menghormati (to respect), melindungi 

(to protect) dan memenuhi (to fulfil) hak hak asasi warga negaranya serta 

mengingatkan kepada masyarakat agar dapat menghargai hak-hak yang dimiliki oleh 

orang lain.11 Apabila masyarakat dapat menghargai hak satu sama lain maka negara 

akan merasakan ketentraman meskipun terdapat banyak perbedaan, baik dari sisi 

budaya ataupun perbedaan dalam berkeyakinan, karena hak yang dimiliki oleh setiap 

individu tidak boleh menganggu hak pribadi yang dimiliki oleh orang lain.12 

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kebebasan dalam berinteraksi 

serta bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Manusia juga ditakdirkan untuk 

hidup bermasyarakat atau berinteraksi dengan masyarakat lainnya agar dapat 

memperhatikan dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang ada di lingkungan 

tersebut. Setiap negara memiliki aturan sendiri dalam mengatur hungungan sosial 

yang dapat berpengaruh kedalam kehidupan seorang individu ataupun kelompok 

masyarakat. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki aturan ketat dalam 

menjunjung norma yang ada sepertihalnya norma kesusilaan, norma kesopanan, 

norma hukum, hingga norma agama.13 

 

_____________________________ 
10.  International Covenant on Civil and Political Rights, Pasal 2 
11. Internasional Covenant on Civil and Political Rights, Article 18 (3) 

12. Universal Declaration of Human Right, Article 18 

13. Thomas Risse, The Power of Human Rights, Cambridge, 1999, Hlm. 3. 
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Agama merupakan salah satu bagian terpenting didalam kehidupan.14 Peranan 

agama sangatlah mendominasi dalam proses kehidupan manusia. Setiap agama 

memiliki aturan dan kewajiban tersendiri dalam membatasi umatnya demi kebaikan 

umatnya. Sehingga manusia memiliki acuan dalam berkehidupan dan dapat menjadi 

pribadi yang lebih baik. 

Menutup aurat adalah suatu kewajiban bagi setiap umat yang beragama Islam. 

Laki-laki ataupun perempuan memiliki batasan aurat tersendiri, hal tersebut 

dikarenakan aurat merupakan bagian tubuh manusia yang harus ditutupi dari 

pandangan orang lain.15 Apabila aurat tersebut tidak ditutupi maka akan menimbulkan 

dosa karena telah melanggar syariat, sehingga wajib hukumnya bagi umat muslim 

menutup aurat. 

Aurat sangat erat hubungannya dengan pakaian,16 karena pakaian adalah benda 

yang dapat menutupi aurat. Menurut Australian Federal Police (AFP) terdapat 4 

kategoti pakaian muslim di lingkup Internasional, diantaranya adalah Hijab, Chador, 

Niqab dan Burqa. Hijab adalah sepotong kain penutup bagian kepala kecuali pada 

bagian muka, Chador adalah kain yang menutupi bagian kepala hingga dada, Niqab 

atau yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan  cadar menutupi seluruh bagian 

tubuh kecuali mata, sedangkan Burqa menutupi seluruh bagian tubuh termasuk pada 

bagian mata, sehingga tak seorangpun dapat melihat fisiknya.17 

 

 

_____________________________ 
14. Nee Karibi, Religion, Human Rights and The Challenges of Freedom. Vol.3 No.1  

15. Muhammad Ibnu, Hijab Risalah Tentang Aurat, Yogyakarta:Pustaka Sufi, 2002, Hlm.3.  

16. Muthmainnah Baso, Aurat dan Busana, vol 2, 2015, Hlm.4 

17. https://www.quora.com/What-are-the-differences-between-a-niqab-a-chador-an-abaya-a-

burkha-and-a-hijab diakses pada tanggal 29 Juli 2018. 

  

 

 

 

https://www.quora.com/What-are-the-differences-between-a-niqab-a-chador-an-abaya-a-burkha-and-a-hijab
https://www.quora.com/What-are-the-differences-between-a-niqab-a-chador-an-abaya-a-burkha-and-a-hijab
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Pemakaian Niqab dan pakaian muslim lainnya tidak selalu mendapatkan respon 

yang positif pada setiap negara. Banyaknya kasus terorisme yang terjadi di negara-

negara luar seperti Prancis, Amerika dan negara-negara lainnya mengakibatkan 

banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa pemakai niqab adalah bagian dari 

teroris atau ekstremisme, sehingga terdapat banyak negara yang berupaya untuk 

menerapkan aturan atas larangan bercadar atau apapun yang menutupi hampir seluruh 

bagian wajah.18 Munculnya pro dan kontra atas pemakaian niqab pada tempat umum 

didominasi oleh negara-negara bagian Eropa. Pada tahun 2010 Prancis menjadi 

negara pertama di Eropa yang menerapkan larangan atas pemakaian niqab dan 

burqa.19  

Menurut Alvara Research Center, pada tahun 2015 pemakaian niqab di Indonesia 

hanya 2% dari jumlah penduduk di Indonesia namun jumlah ini terus meningkat 

disetiap tahunnya.20 Walaupun pemakai niqab di Indonesia bertambah banyak, hal 

tersebut tidak menjamin setiap masyarakat akan setuju kepada para pemakaian niqab. 

Larangan atas pemakaian niqab membuat masyarakat beranggapan bahwa telah 

terjadi pelanggaran HAM pada masyarakat yang sedang mengimplementasikan 

ajaran agamanya.21 Namun hal tersebut tidak berpengaruh pada beberapa negara 

bagian Eropa yang menganggap para pemakai niqab telah  

 

 

_____________________________ 
18. hcttps://www.vox.com/science-and-health/2017/11/30/16645024/collective-blame-

psychology-muslim diakses tanggal 5 Agustus 2018 

19. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/04/110411_franceburqa diakses tanggal 20 

Juli 2018 
20. Alvara Research Center adalah perusahaan riset Indonesia  

21. https://www.komnasham.go.id/index.php/kantor-perwakilan/2018/03/23/4/larangan-

niqab-berpotensi-melanggar-ham.html diakses tanggal 21 Juli 2018 

 
 

 

 

https://www.vox.com/science-and-health/2017/11/30/16645024/collective-blame-psychology-muslim
https://www.vox.com/science-and-health/2017/11/30/16645024/collective-blame-psychology-muslim
https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/04/110411_franceburqa
https://www.komnasham.go.id/index.php/kantor-perwakilan/2018/03/23/4/larangan-cadar-berpotensi-melanggar-ham.html
https://www.komnasham.go.id/index.php/kantor-perwakilan/2018/03/23/4/larangan-cadar-berpotensi-melanggar-ham.html
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menganggu hak yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga negara-negara tersebut tetap 

membuat suatu kebijakan baru yang cendrung terkesan telah membatasi hak para 

pemakai niqab dalam kehidupannya untuk beraktivitas secara bebas. Mereka tidak 

diperbolehkan berada ditempat umum seperti kantor sipil, rumah sakit, sekolah, 

kantor pemerintahan dan berbagai tempat umum lainnya.22 Negara-negara tersebut 

tentu saja memiliki pertimbangan sendiri demi kebaikan negaranya.  

Larangan atas pemakaian niqab ditujukan agar lebih mudah mengidentifikasi 

setiap masyarakat. Larangan tersebut diberlakukan demi menghindari potensi 

kemungkinan terjadinya bahaya dan terganggunya hak orang lain. Tanpa adanya 

pemikiran sebab-akibat maka setiap orang akan beranggapan bahwa hal tersebut telah 

mengekang kehidupan bersosial para pemakai niqab.23 Banyak masyarakat yang tidak 

mengetahui bahwa terdapat beberapa hak yang dapat dibatasi (derogable rights) 

dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan darurat (state of emergency). 

Wilayah Lombardy Italia membuat larangan aatas pemakaian niqab pada wilayah-

wilayah umum seperti rumah sakit dan kantor pemerintahan.24 Tidak hanya negara 

Italia yang menerapkan larangan pemakaian niqab tersebut pada tempat umum, hal 

yang sama terjadi di beberapa negara Eropa lainnya seperti Republik  

 

 

_____________________________ 
21. https://www.komnasham.go.id/index.php/kantor-perwakilan/2018/03/23/4/larangan-niqab-

berpotensi-melanggar-ham.html diakses tanggal 21 Juli 2018 

22. https://www.liputan6.com/citizen6/read/2159949/11-negara-yang-melarang-penggunaan-

hijab diakses tanggal 23 Juli 2018. 

23. Ibid 

24. http://www.voa-islam.com/read/world-news/2015/12/13/41099/wilayah-lombardi-italia-

larang-pemakaian-niqab-dan-burqa-di-rumah-sakit-dan-bangunan-

pemerintah/#sthash.WUazRfWo.dpbs diakses tanggal 23 Juli 2018 

 

. 

 

 

https://www.komnasham.go.id/index.php/kantor-perwakilan/2018/03/23/4/larangan-cadar-berpotensi-melanggar-ham.html
https://www.komnasham.go.id/index.php/kantor-perwakilan/2018/03/23/4/larangan-cadar-berpotensi-melanggar-ham.html
https://www.liputan6.com/citizen6/read/2159949/11-negara-yang-melarang-penggunaan-hijab
https://www.liputan6.com/citizen6/read/2159949/11-negara-yang-melarang-penggunaan-hijab
http://www.voa-islam.com/read/world-news/2015/12/13/41099/wilayah-lombardi-italia-larang-pemakaian-niqab-dan-burqa-di-rumah-sakit-dan-bangunan-pemerintah/#sthash.WUazRfWo.dpbs
http://www.voa-islam.com/read/world-news/2015/12/13/41099/wilayah-lombardi-italia-larang-pemakaian-niqab-dan-burqa-di-rumah-sakit-dan-bangunan-pemerintah/#sthash.WUazRfWo.dpbs
http://www.voa-islam.com/read/world-news/2015/12/13/41099/wilayah-lombardi-italia-larang-pemakaian-niqab-dan-burqa-di-rumah-sakit-dan-bangunan-pemerintah/#sthash.WUazRfWo.dpbs


20 
 
 

Ceko, Prancis.25 

Belgia memberlakukan larangan terhadap pemakaian niqab sejak tahun 2011.26  

Kebijakan yang dibuat telah diterapkan secara keseluruhan di Belgia. Namun hal 

tersebut tidak dapat diterima oleh beberapa masyarakat muslim di Belgia, kebijakan 

yang dianggap memberikan batasan terhadap umat muslim yang menggunakan niqab. 

Seperti yang telah terjadi kepada Belcacemi dan Oussar, Belcacemi adalah warga 

negara asli Belgia dan Oussar berkebangsaan asli Maroko merasa terdapat 

pelanggaran HAM atas aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belgia. Mereka 

menganggap adanya pelanggaran pada beberapa article dalam European Convention 

on Human Rights (ECHR) diantaranya article 8, article 9, dan article 14. Sehingga 

mereka telah merasa dirugikan. Akibat dari kerugian tersebut mereka mengajukan 

tuntutan kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dengan tujuan agar aturan 

tersebut dapat dicabut. 

 Pada tanggal 11 Juli 2017 European Court of Human Right (ECtHR) resmi 

menutup kasus dengan memberikan dukungan atas larangan pemakaian burka dan 

niqab di Belgia.27  Keputusan dari ECtHR tersebut berdampak buruk bagi kehidupan 

sosial masyarakat Belgia yang memakai niqab. Sehingga mereka tidak dapat 

berinteraksi dengan bebas. 

 

 

_____________________________ 
25. https://www.bbc.com/news/world-europe-13038095 diakses pada 5 Agustus 2018. 

26. https://www.telegraph.co.uk/women/life/burka-bans-the-countries-where-muslim-women-

cant-wear-veils/ diakses tanggal 5 Agustus 2018. 

27. https://www.independent.co.uk/news/world/europe/belgium-burqa-ban-upheld-european-

court-of-human-rights-dakir-v-full-face-islamic-veils-headscarf-a7835156.html diakses 

tanggal 5 Agustus 2018. 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-13038095
https://www.telegraph.co.uk/women/life/burka-bans-the-countries-where-muslim-women-cant-wear-veils/
https://www.telegraph.co.uk/women/life/burka-bans-the-countries-where-muslim-women-cant-wear-veils/
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/belgium-burqa-ban-upheld-european-court-of-human-rights-dakir-v-full-face-islamic-veils-headscarf-a7835156.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/belgium-burqa-ban-upheld-european-court-of-human-rights-dakir-v-full-face-islamic-veils-headscarf-a7835156.html
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Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut maka penulis memiliki 

keinginan untuk menulis skripsi ini dalam perspektif Hukum Internasional dengan 

judul “Analisis Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Larangan  

Pemakaian Niqab dan Implementasi di Indonesia (Studi Kasus Balcacemi dan Oussar 

v. Belgia di Pengadilan HAM Eropa)” 
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B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka adapun yang menjadi 

permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah pemakaian niqab termasuk dalam pelanggaran HAM? 

2. Mengapa Pengadilan HAM Eropa mendukung larangan pemakaian niqab di 

Belgia? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah larangan atas pemakaian niqab termasuk dalam 

pelanggaran hukum hak asasi manusia 

2. Untuk mengetahui serta menjelaskan faktor apa saja yang membuat 

pengadilan HAM eropa mendukung larangan penggunaan niqab di Belgia. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Dengan adanya penulisan ini diharapkan agar dapat bermanfaat dan 

menambah wawasan yang lebih serta dapat digunakan sebagai referensi 

tambahan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui lebih jauh tentang 
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pemakaian niqab serta larangannya di lingkup Internasional terkhusus yang 

ada pada negara-negara di Eropa dan implementasi di Indonesia. 

2. Secara Praktis 

Adapun dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi serta 

pandangan mengenai kebebasan dalam menjalankan agama dan hak asasi 

manusia di lingkup internasional kepada para pihak terkait. 

E.  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri dari pembatasan penelitian serta 

mempersempit pembahasan mengenai larangan pemakaian niqab dalam hukum hak 

asasi manusia internasional. 

 

F.  Kerangka Teori 

Dalam penelitian ilmiah diperlukan yang namanya kerangka teori sebagai 

konsepsi dari suatu penelitian. Teori sangat dibutuhkan oleh penulis untuk 

menjelaskan permasalahan yang sedang diangkat melalui beberapa sudut pandang 

sehingga penulis dapat menggabungkan antara pemikirannya dengan sudut pandang 

dalam teori. Beberapa teori yang digunakan diantaranya adalah: 

1. Teori Civic Virtue 

Teori Civic virtue merupakan salah satu teori demokrasi. Teori ini fokus ter- 
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-hadap kepentingan bersama untuk orang banyak. Negara memberikan saran 

kepada warga negaranya agar dapat mendahulukan kepentingan orang banyak 

dari pada kepentingan individu yang dimilikinya.28 Sehingga kehidupan 

demokrasi dapat terwujud. 

2. Teori Kedaulatan Negara 

Teori Kedaulatan Negara beranggapan bahwa negara merupakan sumber 

kedaulatan. Negara memiliki hak yang tidak terbatas terhadap kehidupan (life), 

kebebasan (liberty) dan property dari warga negaranya. Hak yang dimiliki oleh 

warga negara dapat dijadikan suatu kedaulatan bagi negara. Masyarakat wajib 

mentaati hukum bukan dikarenakan adanya perjanjian melainkan suatu 

keharusan dari terbentuknya negara. 

Dalam buku “Algemeene Staatslehre” George Jellinek berpendapat bahwa 

negara adalah sebuah organisasi dengan kekuatan yang mutlak dan tak ada 

kekuatan yang lebih tinggi derajatnya daripada kekuatan negara itu sendiri. 

Hukum diciptakan oleh negara dan setiap masyarakat yang terdapat dalam negara 

tersebut harus mentaati kehendak negara. Sedangkan negara itu sendiri tidak 

perlu takluk dibawah hukum, karena negara itu sendirilah yang membuat hukum. 

Jean Bodin juga beranggapan bahwa perlu diperhatikan teori kedaulatan negara 

atau Staats-souvereiniteit yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada 

pada negara, entah kekuasaan itu bersifat absolut, entah sifatnya terbatas, dan ini 

_____________________________ 
28. https://www.academia.edu/11691692/Teori_Demokrasi diakses pada tanggal 3 

September 2018 

 

 

 

https://www.academia.edu/11691692/Teori_Demokrasi
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harus dibedakan dengan pengertian ajaran Staats-absolutisme. Pada prinsipnya 

peran negara memiliki wewenang yang tak terbatas demi negaranya. 

G.  Metode Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum yang dipakai adalah normatif dan empiris. Menurut 

Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif ialah suatu penelitian yang fokus 

pada hukum positif, asas-asas dan doktrin khusus, perbandingan hukum dan sejarah 

hukum.29 Penelitian ini disebut legal research atau legal doctrine pada negara-negara 

yang menganut sistem Common Law dan Civil Law.30 Bentuk penelitian ini 

mendahulukan pemakaian data pustaka dan data lapangan sebagai sumber utama 

melalui wawancara dan juga digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari 

sisi perilaku pada masyarakat didalam suatu kehidupan.31  

 

2. Pendekatan Penelitian 

    Skripsi ini menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, 

keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.32  

 

 

_____________________________ 
29. Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2004, Hlm. 52. 
30.  E. Pattaro. Chapther I Legal Doctrine and Legal Theory”, dikutip dalam Achmad 

Romsan. Evironmental Human Right : Problems of Implementation in Indonesia. Malaysia: 

Universiti Kebangsaan Malaysia. 2015. Hlm. 22-29. 

31   Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 

43 
32. Johnny Ibrahim. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang:Bayumedia 

Publishing. 2010. Hlm.300. 
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Karena penulisan ini merupakan Penilitian Hukum Normatif dan Empiris, maka 

pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah : 

2.1 Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

Statue Approach  adalah bentuk penelitian  yang   menggunakan  pendekatan 

perundang-undangan. Karena objek yang diteliti merupakan berbagai jenis aturan 

hukum dan menjadi fokus utama sekaligus inti dari suatu penelitian. Pendekatan 

ini di gunakan berkaitan dengan instrumen hukum yang berkaitan dengan hak-

hak dasar setiap orang serta pengurangan hak dasar seseorang.  

2.2 Pendekatan Sejarah (Historical Approach) 

Dikarenakan permasalahan yang terdapat didalam penulisan ini adalah 

analisis terkait tindakan larangan pemakaian niqab dalam perspektif hukum hak 

asasi manusia maka penulis menggunakan pendekatan sejarah, sehingga dapat 

mengetahui latar belakang mengapa larangan tersebut dapat terjadi. 

 

2.3 Pendekatan Analisis (Critical Analistic Approach) 

Penulis didalam penulisannya selain menggunakan pendekatan diatas juga 

menggunakan Pendekatan Analisis. Dimana pendekatan ini membantu penulis 

untuk memahami mengapa dalam hak dasar tersebut dapat dikurangi serta 

memahami mengapa dibatasi atau dilarangnya pemakaian niqab pada beberapa  

 

_____________________________ 
32. Johnny Ibrahim. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia 

Publishing. 2010. Hlm.300. 
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negara Eropa. Aturan tersebut dikhususkan pada tempat-tempat umum.  

2.4 Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) 

Tidak setiap negara membuat aturan agar penggunaan niqab itu dibatasi 

bahkan dilarang untuk digunakan, karena adanya perbedaan tersebut maka dari 

itu penulis menggunakan pendekatan perbandingan untuk melihat sejauh mana 

perbedaan yang ada antar negara mengenai aturan dari penggunaan niqab 

tersebut.   

3. Bahan Penelitian 

Dikarenakan penulis menggunakan penelitian normatif empiris, maka bahan- 

bahan yang digunakan untuk menunjang skripsi ini adalah Bahan Pustaka dan 

wawancara.33 Artinya bahan tersebut diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, 

studi kepustakaan (Library Research) dan sumber langsung melalui wawancara.34 

Tujuannya adalah untuk mendapatkan teori-teori hukum yang dapat menunjang objek 

kajian dalam penulisan ini, diantaranya:35 

3.1  Bahan Hukum Premier (Primary Law Material) 

Bahan hukum memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum 

dikarenakan bahan hukum tersebut berupa pengaturan atas perundang-undangan 

 

 

_____________________________ 

33. 
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  : Suatu Tujuan Singkat, Jakarta: 

Raja Grafindo, 2001, hlm.29. 
34. Ibid. 
35. Ibid,Hlm.82. 
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sehingga bahan hukum tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan (Konvensi, Dokumen  Hukum serta Putusan Hakim).  

Dalam  hal ini, keseluruan bahan hukum primer yang akan digunakan oleh 

penulis ialah : 

a. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 

b. International Covenant on Civil and Human Rights (ICCPR) 

c. European Convention of Human Rights (ECHR) 

 

3.2 Bahan Hukum Sekunder (Secondary Law Material) 

Selain dari bahan  hukum primer tersebut, penulis juga memiliki bahan 

hukum sekunder. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai 

kedudukan dari bahan hukum primer tersebut, diantaranya : 

a. Buku-buku literature. 

b. Hasil-hasil penelitian dan penemuan karya ilmiah lainnya. 

c. Tesis dan Disertasi para sarjana. 

d. Jurnal Nasional  

e. Jurnal Internasional. 

f. Ketentuan-ketentuan lainnya yang mempunyai keterkaitan langsung dan 

relevan dengan objek kajian penelitian.  
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3.3  Bahan Hukum Tersier (Tertiary Law Material) 

Selain dari bahan hukum primer dan sekunder, penulis juga memiliki bahan 

hukum tersier. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan  

petunjuk maupun  penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

Tujuannya adalah untuk menunjang dan memberikan petunjuk serta memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum tersebut, diantaranya adalah:  

a. Internet 

b. Kamus Bahasa Indonesia, dan 

c. Referensi-referensi lainnya yang relevan 

 

4.   Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode-metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum agar dapat menunjang teori-teori yang 

terdapat didalamnya serta dapat merumuskan permasalahan yang dimiliki oleh 

penulis, yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan (Bibliography Study). Adapun 

yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah suatu penulisan yang berpedoman 

pada sumber-sumber tertulis baik berupa konvensi internasional, kovenan 

internasional, perjanjian internasional, jurnal nasional, jurnal internasional, dan 

beberapa buku literatur lainnya.  
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5. Metode Analisis Bahan Hukum 

 Dalam menganalisis hasil penulisan, jenis penulisan hukum yang digunakan 

sangatlah menentukan sifat analisisnya.36 Analisis terhadap bahan-bahan ataupun 

data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis dan telah dilakukan dengan cara 

deskriptif kualitatif.37  kesimpulan yang dapat diambil yakni kesimpulan secara umum 

dan berakhir pada penarikan kesimpulan secara khusus sebagai hasil dari 

permasalahan yang telah diuraikan dalam penelitian ini 

6. Penarikan Kesimpulan 

 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara dedukatif yaitu dengan cara analisis dan 

kesimpulan  umum yang diuraikan tersebut menjadi contoh-contoh kongkrit atau 

fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan umum tersebut. Dengan kata lain 

kesimpulan umum ini merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang 

dirumuskan dalam bab satu diatas. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
36. Meray Hendrik Mezak, Law Review, Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, 

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Vol.V. No.3, 2016, hlm.94. 

37. Deskriptif Kualitatif adalah jenis penelititan yang bertujuan untuk mengungkapkan kejadian 

atau fakta melalui data yang sesuai dengan kejadian yang sedang terjadi. 

 

 

 

 


