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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Relevan 

 Penelitian yang mengkaji karya Leila S. Chodori telah banyak dilakukan. 

Novianti (2011) menganalisis struktur kepribadian dan mekanisme pertahanan jiwa 

tokoh utama dalam kumpulan cerpen 9 Dari Nadira. Hasil penelitiannya yaitu (1) 

struktur id berupa dorongan-dorongan primitif tokoh utama berkaitan dengan insting 

hidup seorang manusia yang harus dicapai dan dipuaskan, (2) struktur ego berupa 

keputusan-keputusan tokoh utama (pelaksana struktur id) untuk mereduksi tegangan 

dalam diri dengan bentuk perbuatan-perbuatan berkaitan dengan kehidupan nyata, (3) 

struktur superego berupa dorongan-dorongan tokoh utama berbuat kebajikan dengan 

mengikuti norma-norma di masyarakat. Mekanisme pertahanan sebagai strategi yang 

digunakan untuk mencegah dari dorongan-dorongan id maupun untuk menghadapi 

tekanan superego, ego dengan tujuan agar kecemasan bisa dikurangi atau diredakan. 

Mekanisme pertahanan jiwa antara lain: represi, sublimasi, proyeksi, displacement, 

rasionalisasi, pembentukan reaksi, regresi.   

 Suprapto, Andayani, dan Waluyo (2014) mengkaji konflik batin para tokoh 

dalam novel 9 Dari Nadira dan nilai-nilai pendidikan karakter yang ada dalam novel 

tersebut. Hasilnya, konflik batin yang dialami tokoh dalam novel 9 Dari Nadira  

tersebut diperoleh gambaran tentang struktur kepribadian tokoh  yang dipengaruhi 

oleh  id, ego dan super ego. Novel tersebut mengandung 16 nilai karakter dan dapat 

dijadikan bahan ajar dalam pembelajaran sastra. Nurdiansah (2015) mengkaji nilai 

sejarah dalam novel Pulang dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa dan 
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sastra Indonesia. Hasil penelitiannya yaitu nilai sejarah yang ada dalam novel Pulang 

merupakan nilai sejarah berupa tragedi 1965, masa pemerintahan Soeharto, dan 

tragedi 1998. Novel Pulang dapat diimplikasikan dalam pembelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia pada KTSP di SMA kelas XI semester 2. 

 Hoirunisa (2015) menganalisis tokoh Lintang dalam novel Pulang dan 

implikasinya terhadap pembelajaran sastra di SMA. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa tokoh Lintang mengalami krisis identitas, pintar, berani, perduli terhadap 

politik, idealis dan tidak putus asa, yakni keinginan untuk selalu menjadi superior, 

sebagai perempuan barat pada umumnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa beberapa sifat tersebut dapat diimplikasikan terhadap 

pembelajaran sastra di SMA. Aksinta (2016) mengkaji repertoire dalam novel Pulang. 

Hasil penelitiannya yaitu (1) Gambaran repertoire atau latar belakang penciptaan 

(background) yang berkaitan dengan norma sosial  budaya adalah sistem kehidupan 

keluarga priyayi Jawa yang memiliki perbedaan dengan kehidupan sosial di Prancis. 

Sementara itu, gambaran repertoire yang berkaitan dengan norma sejarah adalah 

berbagai kemelut yang dialami masyarakat, yang dianggap memiliki hubungan dengan 

simpatisan PKI dan kisah perlawanan eksil politik terhadap diskriminasi Pemerintah 

Indonesia; (2) Hasil dari respons estetik terhadap pemaknaaan objek estetik di dalam 

novel Pulang adalah pengungkapan permasalahan pelanggaran HAM di Indonesia 

yang belum  terselesaikan dan masih diperjuangkan. Novel Pulang disebut sebagai 

dokumen sejarah, karena dapat mengungkapkan permasalahan kemanusiaan 

menyangkut peristiwa sejarah di Indonesia.  

Representasi Bentuk dan Faktor…, Kurnia Lidyaningtyas, FKIP UMP, 2019



9 
 

 Primasari, Suyitno, dan Rohmadi (2016) menganalisis sosiologi sastra dan 

nilai pendidikan karakter dalam novel Pulang. Hasil analisisnya yaitu analisis 

struktural, tema utamanya yaitu keberhasilan perjuangan empat eksil politik dan tema 

tambahannya percintaan dan persahabatan. Alurnya sorot balik. Latarnya di Paris dan 

Jakarta pada tahun 1952-1998. Latar sosio-historis pengarang meliputi latar belakang 

sosial budaya novel, riwayat hidup pengarang dan hasil karya pengarang. Konflik 

politik dalam novel Pulang ada dua, yaitu senjata pertempuran dan strategi politik. 

 Novera, Hayati, dan Ismail (2017) mengkaji citra perempuan dalam novel 

Pulang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa citra perempuan dalam novel 

tersebut terdiri atas dua bagian. Pertama, citra perempuan sebagai pribadi, yaitu 

perempuan yang memiliki keindahan, perempuan yang lemah lembut, dan perempuan 

yang rendah hati. Kedua, citra perempuan sebagai anggota masyarakat, yaitu 

hubungan dengan keluarga / lingkungan masyarakat sosial dan kepedulian terhadap 

keluarga / lingkungan masyarakat sosial.  

 Tariska dan Widowati (2018) mengkaji protes sosial yang ada dalam novel 

Pulang. Salah satu hasil penelitiannya menunjukan bahwa novel tersebut 

menggambarkan pelabelan terhadap keluarga eksil politik, keterbatasan akses bagi 

keluarga eksil politik dan kecintaan eksil politik terhadap tanah air. Protes sosial yang 

ada dalam novel tersebut ialah protes sosial-politik terhadap penguasa dan protes 

sosial-politik kepada masyarakat. Ningtyas (2018) mengkaji pelanggaran prinsip kerja 

sama dan prinsip kesantunan dalam kumpulan cerpen Malam Terakhir. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa ditemukan sebanyak 17 tuturan yang mengandung 

pelanggaran prinsip kerja sama yang terdiri atas empat maksim, yaitu maksim 
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kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan. Pelanggaran 

prinsip kesantunan ditemukan sebanyak 16 tuturan dengan jenis enam maksim, yaitu 

maksim kebijaksanaan, masksim penghargaan, maksim kerendahan hati, maksim 

kesederhanaan, maksim pemufakatan, dan maksim kesimpatian. 

 Setiawan (2018) mengkaji konflik batin dan nilai pendidikan karakter dalam 

novel Laut Bercerita serta relevansinya sebagai bahan ajar apresiasi sastra di SMA. 

Hasil peneliannya yaitu, konflik batin tokoh utama dapat dipahami melalui teori 

Sigmund Freud (Id, Ego, Superego) yang mampu dipengaruhi oleh faktor dalam diri 

tokoh itu sendiri maupun faktor luar dari orang-orang di sekitarnya, terdapat 12 nilai 

pendidikan karakter yang terkandung dalam novel, dan novel  Laut Bercerita relevan 

apabila dijadikan sebagai bahan ajar apresiasi sastra di SMA karena mengandung 

nilai-nilai positif yang dapat direalisasikan oleh siswa dalam kehidupan nyata. 

 Sari, Effendi, dan Wartisingsih (2019) mengkaji maskulinitas tokoh utama 

dalam kumpulan cerpen Nadira. Hasil penelitiannya menunjukkan bentuk 

maskulinitas pada tokoh utama meliputi, aspek fisik, ekonomi, seksual, dan psikologi. 

Penyebab maskulinitas tokoh utama tersebut meliputi, keluarga, teman sebaya, 

lembaga pendidikan (sekolah), dan media massa.  

 Dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa karya sastra yang telah dikaji 

dalam penelitian terdahulu meliputi:(1) kumpulan cerpen 9 Dari Nadira, (2) novel 

Pulang, (3) Malam Terakhir dan (4) Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. 

Sedangkan topik yang telah  dibahas meliputi:(1) struktur kepribadian dan mekanisme 

pertahanan jiwa tokoh, (2)konflik batin tokoh, nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

novel,(4) repertoire dalam novel, (5) strukturalisme genetik, (6) citra perempuan, (7) 
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protes sosial, (8) pelanggaran prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan berbahasa, 

(9) maskulinitas tokoh, dan (10) relevansinya untuk pembelajaran di sekolah. Adapun 

pendekatan yang digunakan untuk mengkaji yaitu(1) sosiologi sastra, (2) psikologi 

sastra, (3) pendekatan mimetik, (4) feminisme, dan (5) psikolinguistik. Dalam 

penelitian terdahulu, novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori dikaji dengan 

pendekatan psikologi sastra. Persoalan yang dibahas yaitu konflik batin tokoh utama 

dan relevansinya dalam pembelajaran apresiasi sastra. Sedangkan dalam penelitian ini 

yang dikaji ialah novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori dengan pendekatan 

sosiologi sastra. Persoalan yang dibahas yaitu tentang pelanggaran HAM dan faktor 

penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang ada dalam novel tersebut. 

 

B. Landasan Teori 

1. Sastra dan Realitas Sosial 

 Sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni, Wellek dan Warren 

(1995: 3). Sebagai karya seni sastra memiliki nilai estetik. Selain nilai estetik sastra 

juga memiliki nilai pendidikan. Dalam karya sastra terdapat pesan-pesan moral yang 

ingin disampaikan oleh penulisnya. Cara menyampaikan pesan yang digunakan karya 

sastra tidak sama dengan cara penyampaian pesan pada umumnya, yang terkesan 

menggurui. Dalam sastra pembaca diajak untuk melihat ruang-ruang kesadaran 

pergulatan manusia atas martabatnya. Sastra menjadi jembatan antara apa yang 

disampaikan secara teoritis dan pratik. Sastra dapat menjadi jembatan karena di dalam 

sastra ada struktur tindakkan yang lahir dari pengalaman kehidupan manusia sehari-
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hari. Selanjutnya, sastra menjadi dorongan untuk bertindak, bukan dengan pemaksaan 

atau bujukan, melainkan dengan kesabarannya yang dahsyat.  

 Menurut Surastina (2018: 3) sastra dalam arti khusus yang kita gunakan dalam 

konteks kebudayaan, adalah ekspresi dan perasaan manusia untuk mengungkapkan 

gagasannya melalui bahasa yang lahir dari perasaan seseorang. Sastra adalah “teks 

yang mengandung intruksi” atau “pedoman”. Kata “sastra” biasa digunakan untuk 

merujuk kepada “kesusastraan” atau sebuah jenis tulisan yang memiliki arti atau 

keindahan tertentu yang menjadikan bahasa sebagai media serta alat pengungkap 

gagasan dan perasaan senimannnya. Sastra berasaldari kata dasar „sas‟ yang berarti 

“intruksi” atau “ajaran” dan “tra” yang berarti “alat” atau “sarana”.Secara singkat 

sastra dapat dikatakan sebagai sarana untuk mengajarkan sesuatu. 

 Menurut Anwar (2012: 185) menyatakan bahwa tidak ada karya sastra ditulis 

untuk sesuatu yang kosong. Sastra sebagai cerminan masyarakat di tempat karya 

sastra itu lahir. Melalui karya sastra dapat diketahui tentang kehidupan masyarakat 

meliputi aspek budaya, ekonomi, dan sosial politik. Menurut (Eagleton, dalam 

Nurhadi: 2008) karya sastra bisa dikatakan tidak berdiri dengan objeknya dalam 

bentuk refeksi, simetris, dan hubungan satu-satu. Objek sastra dirusak bentuknya 

(deformed), dibiaskan (refracted), dan dibubarkan (dissolved)−setidaknya 

menghadirkan kembali sebuah cermin yang kemudian memproduksi objeknya, 

barangakali dengan cara tampilan dramatik yang memproduksi ulang teks dramatik 

atau mempertaruhkan contoh yang lebih menantang.  Efek sastra pada hakikatnya 

lebih untuk mendobrak bentuk daripada meniru. Dalam karya sastra suatu peristiwa 

dalam dunia nyata dapat dijadikan sebagai topik, namun peristiwa tersebut dikemas 

dalam kemasan naratif yang bisa jadi lebih dramatik dari fakta yang sebenarnya. Hal 
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ini di karenakan sastra ialah sebuah seni untuk mengekspresikan diri serta untuk 

menghibur. 

 Meski demikian, Hezam (2016) mengatakan bahwa “literature does have the 

power to change lives”. Sastra memiliki kekuatan untuk menyentuh hati dan pikiran 

pembaca dengan cara yang berbeda dari teks lain. Sastra memiki ruang untuk 

mendorong perubahan dan memotivasi seseorang (pembaca) untuk mengambil 

tindakan. Menurut Kuntowijoyo (1987: 127) karya sastra sebagai simbol verbal, 

mempunyai tiga peranan yaitu, (1) sebagai cara pemahaman, (2) sebagai cara 

perhubungan, dan (3) sebagai cara penciptaan. Dalam kaitannya dengan peristiwa 

sejarah, pada dasarnya karya sastra adalah realitas−apa pun juga yang di maksud 

dengan realitas oleh pengarang. Bila realitas tersebut berupa peristiwa sejarah, maka 

karya sastra dapat dikategorikan sebagai (1) usaha menerjemahkan peristiwa itu dalam 

bahasa imajiner dengan maksud untuk memahami peristiwa sejarah menurut kadar 

kemampuan pengarang, (2) karya sastra dapat menjadi sarana bagi pengarangnya 

untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan tanggapan mengenai suatu peristiwa 

sejarah, dan (3) karya sastra dapat berupa penciptaan kembali sebuah peristiwa sejarah 

sesuai dengan pengetahuan dan daya imajinasi pengarang. Apa pun itu yang jelas 

fakta sejarah dalam karya sastra ialah fakta yang relatif sesuai dengan pengetahuan 

atau pengalaman sastrawan dengan peristiwa sejarah yang diangkat dalam karyanya. 

 Salah satu peristiwa yang sering diangkat dalam karya sastra ialah konflik 

yang berkaitan dengan kemanusiaan, seperti hak asasi manusia. Menurut Abdullahi 

Ahmed An-Naim, hak asasi manusia sebagai hak-hak yang harus dinikmati oleh setiap 

orang berdasarkan kenyataan bahwa ia adalah manusia (Bahrawi dan Monib, 2011: 

38). Sedangkan menurut Kansil (2000: 202) hak-hak asasi manusia adalah hak-hak 
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dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa. Hak-hak asasi ini menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-

kewajiban yang lain.   

 Taum (2016)  juga mengungkapkan tantangan moral terhadap sastrawan untuk 

terlibat dalam membela kepentingan kemanusiaan kemudian memunculkan genre baru 

“Sastra HAM” (human rights literature) yang berisi gagasan tentang perlunya sastra 

mempersoalkan −baik secara langsung mapun tidak langsung− isu-isu “Hak Asasi 

Manusia”. Sastrawan dapat mengangkat isu-isu hak asasi manusia dalam karyanya. 

Sastrawan juga dapat menjadikan sastra sebagai sarana untuk merekam atau 

mengingatkan kembali pelanggaran HAM yang pernah terjadi di masa silam. 

Mengingat kembali tragedi di masa lalu dan menjadikan tragedi tersebut sebagai 

pengingat bahwa jangan sampai hal yang serupa terulang kembali. Berbagai jenis 

karya sastra dapat dijadikan sarana untuk mengangkat isu-isu tentang HAM.  Salah 

satu jenis sastra yang memiliki ruang yang cukup luas untuk mengangkat isu-isu yang 

berkaitan dengan hak asasi manusia ialah novel.  

 Menurut  Djuanda dan Prana (2006: 165), novel berasal dari kata novella 

(Itali)yang secara harfiah berarti “sebuah barang baru yang kecil”. Nurgiyantoro 

(2015: 12) istilah novella dan novelle mengandung pengertian yang sama dengan 

istilah Indonesia “novellet” (Inggris novelette), yang berarti sebuah karya prosa fiksi 

yang panjangnya cukupan, tidak terlalu panjang, namun juga tidak terlalu pendek. 

Pendapat lain mengungkapkan, novel adalah cerita rekaan yang panjang, yang 

mengetengahkan tokoh-tokoh dan menampakkan serangkaian peristiwa dan latar 

(setting) secara terstruktur (Noor, 2010: 27). 
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 Menurut Aziez dan Hasim (2010: 2) novel merupakan karya fiksi, yaitu karya 

dalam bentuk kisah atau cerita yang  melukiskan tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa 

rekaan. Menurut Sayuti (2000: 10) novel cenderung expland “meluas” dan juga 

cenderung menitikberatkan munculnya complexcity “kompleksitas”. Sebuah  novel 

jelas tidak akan dapat selesai dalam sekali duduk karena panjangnya, secara khusus 

memiliki peluang yang cukup untuk mempermasalahkan karakter tokoh dalam sebuah 

perjalanan waktu. Novel juga menyajikan secara panjang lebar tentang tempat (ruang).  

 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan sastra dan HAM saling terkait. 

Sastra harus memiliki makna bagi masyarakat. Sastrawan memiliki tantangan moral 

untuk  terlibat dalam membela kepentingan kemanusiaan. Keterlibatan sastrawan 

untuk membela kepentingan kemanusiaan membuat sastra baik secara langsung 

maupun tidak langsung perlu mempersoalkan isu-isu HAM.Sastra memiliki peranan 

penting dalam menumbuhkan pemahaman yang lebih baik tentang HAM. Cara yang 

digunakan sastra dalam menumbuhkan pemahaman tentang HAM, berbeda dengan 

ilmu lain. Sastrawan memberikan pemahaman mengenai HAM melalui pelanggaran 

HAM yang ada dalam sejarah masa lalu dan dikemas dalam kemasan cerita yang lebih 

dramatik agar tidak meninggalkan esensi sastra sebagai seni.Salah satu karya sastra 

yang dapat mengangkat isu-isu tentang HAM ialah novel. Hal ini karena novel 

memiliki ruang yang cukup luas untuk menceritakan sebuah cerita dengan cara yang 

lebih rinci sehingga penulis menjadi lebih leluasa dalam mengekspresikan diri.  

 

2. Pengertian Hak Asasi Manusia 

 Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata, yaitu: hak, asasi, 

dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi, berasal dari bahasa Arab, sementara 
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kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata haqq diambil dari akar kata 

haqqa, yahiqqu, haqqan yang berarti benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila 

dikatakan, “Yahiqqu “alaika an taf” ala kadza,” itu artinya kamu wajib melakukan 

melakukan seperti ini. Berdasarkan pengertian tersebut, maka haqq adalah 

kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. 

Kata asasiy berasal dari akar kata assa, yaussu, asasaan yang berarti membangun, 

mendirikan, meletakkan. Kata itu dapat juga berarti asal, asas, pangkal, yang 

bermakna dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, hak asasi artinya segala 

sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. 

HAM dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia 

(Ali dan Nurhidayat, 2011 : 6). 

 Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 

hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh 

negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan 

harkat dan martabat manusia. Definisi yang sama juga tercantum dalam Undang-

Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.Menurut John 

Locke (dalam Tutik, 2015: 281-282) hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang 

diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak yang kodrati. Sedangkan menurut Jan 

Materson (dalam Basori, 2009: 2) merumuskan pengertian HAM dengan ungkapan, 

“Human right could be generally defines as those right which are inherent in our 

nature and without which we can not live as human being”. Artinya, HAM adalah 
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hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia 

tidak dapat hidup sebagai manusia. 

 Semakna dengan pengertian di atas, Abdullahi Ahmed An-Naim, intelektual 

muslim kontemporer asal Sudan, memahami HAM sebagai hak-hak yang harus 

dinikmati oleh setiap orang berdasarkan kenyataan bahwa ia adalah manusia (Bahrawi 

dan Muhammad, 2011: 38). Sedangkan menurut Kansil (2000: 202) hak-hak asasi 

manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir 

sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi ini menjadi dasar dari hak-

hak dan kewajiban-kewajiban yang lain.  

 Dari beberapa pengertian HAM di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai 

anugerah Tuhan kepada makhluknya, hak asasi manusia tidak boleh dijauhkan atau 

dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia. Hak asasi manusia tidak bisa dilepas 

dengan kekuasaan atau hal lainnya. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa 

perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat 

melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri tetapi mengabaikan hak 

orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Manusia wajib menyadari dan 

saling menyadarkan bahwa hak asasi manusia yang dimiliki oleh seorang individu 

selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap 

aturan-aturan yang telah dibuat menjadi sangat penting agar tidak terjadi tumpang 

tindih antara hak asasi manusia satu individu dengan lainnya. 

 

3. Landasan Hukum tentang Hak Asasi Manusia 

 Hak asasi merupakan suatu hal yang penting untuk ditegakkan di setiap 

negara. Indonesia sebagai salah satu negara hukum wajib menjunjung tinggi hak asasi 
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manusia  setiap warga negaranya. Oleh karena itu diperlukan aturan/instrumen  hak 

asasi manusia agara dalam meneggakkan hak asasi manusia ada pedomannya. 

Landasan hukum yang menjadi pijakan penegakan hak asasi manusia ini mengacu 

pada beberapa perundang-undangan. Menurut Basori (2009: 4-7), beberapa landasan 

hukum tentang HAM ialah sebagai berikut. 

 

a. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 

 Menurut Basori (2003: 5-6) terwujudnya Universal Declaration of Human 

Rights yang dinyatakan pada tanggal 10 Desember 1948, harus melewati proses yang 

pangjang. Instrumen yang tercantum dalam UDHR yaitu pertama, hak yang memberi 

jaminan kepada setiap individu untuk mewujudkan watak kemanusiaanya. Kedua, hak 

mendapatkan perlindungan dari hukum. Ketiga, hak untuk melakukan kegiatan tanpa 

campur tangan pemerintah dan masyarakat dibolehkan turut melakukan kontrol atau 

hak sipil dan hak politik. Keempat atau yang terkahir ialah hak mendapatkan taraf 

minimal seperti hak tercukupinya kebutuhan ekonomi. 

 Abdullah dan Syamsir (2002: 10) juga mengungkapkan bahwa puncak 

keberhasilan perjuangan HAM, ditandai dengan lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-

Bangsa tentang HAM yang dikenal dengan “Universal Declaration of Human Rights”. 

Semenjak itu masalah hak asasi manusia betul-betul telah menjadi perhatian dunia, 

terlebih sesudah berakhirnya perang dingin, terutama di negara-negara maju. UDHR 

merupakan dokumen internasional yang penting. Deklarasi ini merupakan upaya 

untuk menetapkan suatu standar umum yang wajib ditaati oleh semua bangsa di dunia. 

Artinya, hak dan martabat yang terkandung dalam UDHR harus menjadi standar bagi 
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semua bangsa dan setiap orang harus mencoba untuk mendapatkannya. UDHR berisi 

30 pasal yang mengatur tentang hak asasi menusia. 

 

b. TAP MPR No. XVII Tahun1998  

 Menurut Abdullah dan Syamsir (2002: 28) TAP MPR No. XVIII Tahun 1998 

tentang HAM antara lain memuat: (1) menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi 

negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan 

menyebarluaskan pemahaman tentang HAM kepada seluruh warga masyarakat, (2) 

menugaskan kepada presiden serta DPR RI untuk segera meratifikasi berbagai 

instrumen internasional tentang HAM, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila 

dan UUD 1945.Selain itu dalam TAP MPR No. XVIII Tahun 1998 juga termuat isi 

untuk melaksanakan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, dan penelitian, serta 

menyediakan media tentang hak asasi manusia yang dilakukan oleh komnas HAM 

yang ditetapkan undang-undang.  

 

c. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945  

 Menurut Basori (2009: 6), jika merujuk pada UUD 1945 setidaknya ditemukan 

lima pasal yang menyatakan perlunya perlindungan bagi hak asasi manusia. Kelima 

pasal tersebut menjelaskan tentang hak persamaan di depan hukum, hak atas pekerjaan 

dan penghidupan yang layak, hak mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berserikat, 

hak untuk memeluk agama, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Salah satu pasal 

dalam UUD 1945 yang secara khusus mengatur tentang hak asasi yaitu pasal 28 

tentang hak asasi manusia. Pasal 28 terdiri dari 28 A hingga 28 J. Dalam pasal 
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tersebut termuat mengenai hak asasi manusia. Hak-hak tersebut merupakan hak-hak 

dasar yang tidak boleh dilanggar. 

 

d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 

 Abdullah dan Syamsir (2002: 28) mengungkapkan bahwa dalam Undang-

Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan tentang HAM, 

ditentukan dengan berpedoman pada Universal Declration of Human Rights, 

Konvensi PBB tentang HAM, antara lain Konvensi Penghapusan segala bentuk 

diskriminasi terhadap wanita, Konvensi hak-hak anak, dan lain-lain. Materi undang-

undang disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum 

nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Undang-undang ini juga 

memberikan dasar hukum pembentukan Komisi Nasional HAM dan Pengadilan 

HAM. 

 

e. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000  

 UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia merupakan 

undang-undang yang isinya mengatur tentang pengadilan hak asasi manusia. Banyak 

sekali jenis-jenis pelanggaran HAM yang dimuat dan diatur dalam undang-undang ini. 

Pelanggaran HAM yang tercantum dalam undang-undang ini yaitu pelanggaran HAM 

berat seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Undang-undang 

ini terdiri dari 10 bab dan 51 pasal. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang berbagai hal 

yang berkaitan dengan pelanggaran HAM seperti cara penyelesaian, dan lain-lain. UU 

ini merupakan salah satu UU yang dijadikan pedoman untuk menyelesaikan kasus-

kasus pelanggaran HAM. 
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4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia 

 Pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi salah satu permasalahan yang 

sering terjadi di dunia, termasuk di Indonesia. Dalam pasal 1 angka 6 UU No. 39 

Tahun 1999 termuat definisi yuridis tentang pelanggaran HAM. Dalam pasal tersebut 

dinyatakan bahwa, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau 

sekelompok orang termasuk aparat negara (kursif), baik disengaja maupun tidak 

disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, 

membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin 

oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan 

memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum 

yang berlaku. 

 Menurut Ubaedillah dan Rozak (2012: 162) pelanggaran HAM merupakan 

tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi 

negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar dan 

alasan yutidis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Di sisi lain, menurut 

Stanislav Chernicenko  (dalam Kurnia, 2017: 18-19) pelanggaran HAM dikaitkan 

(impulted) dengan negara (pemerintah) jika pelakunya badan atau pejabat negara yang 

bertindak sesuai dengan kewenangannya ataupun yang ultra vires; badan atau pejabat 

daerah; parlemen yang mengundangkan peraturan perundang-undangan yang rasis; 

kabinet yang menjalankan kebijakan represif. Pemerintah dapat pula menghasut 

supaya terjadi pelanggaran HAM di mana seolah-olah pelanggaran HAM dilakukan 

oleh individu (atau penduduk) atau menutup mata terhadap pelanggaran HAM yang 

terjadi. Hal tersebut akan berdampak pada penyelesaian kasus pelanggaran HAM 
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karena jika pemerintah saja sudah melakukan pelanggaran HAM lalu siapa yang akan 

menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.  

 Suryana, dkk. (2014) menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia 

merupakan perbuatan melawan hukum oleh seseorang atau kelompok orang termasuk 

aparat negara. Pelanggaran HAM mencakup seluruh perbuatan melawan hukum, baik 

dilakukan secara sengaja, tidak sengaja, maupun atas kelalaian yang dapat 

mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia 

seseorang atau kelompok orang. 

 Pada dasarnya setiap perbuatan pidana merupakan suatu bentuk pelanggaran 

hak asasi manusia (HAM). Perbuatan pidana yang termasuk kategori pelanggaran 

HAM yang ringan diselesaikan melalui mekanisme peradilan biasa, sedangkan 

perbuatan pelanggaran HAM yang berat diselesaikan melalui mekanisme peradilan 

HAM (Supriyadi, 2003). 

 Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM 

merupakan segala perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan hak-hak dasar 

yang dimiliki oleh seseroang, baik dilakukan oleh seorang individu ataupun aparat 

negara. Terdapat dua jenis pelangggaran HAM yaitu pelanggaran HAM ringan dan 

pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan dapat diselesaikan melalui 

peradilan biasa sedangkan pelanggaran HAM berat diselesaikan melalui mekanisme 

peradikan HAM. 

 

5. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia 

 Salah satu pelanggaran HAM yang populer yaitu kejahatan terhadap 

kemanusiaan. Menurut Setiyono (2010) istilah kejahatan terhadap kemanusiaan telah 
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lama dikenal dalam bidang hukum Indonesia, terutama sejak berakhirnya perang 

dunia II. Secara historis, terminologi munculnya kejahatan terhadap kemanusiaan 

mulanya berasal dari istilah crimes against humanity. Kejahatan terhadap 

kemanusiaan menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 

yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas 

atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung 

terhadap penduduk sipil. Dalam UU No. 26 tahun 2000 disebutkan bentuk-bentuk 

kejahatan terhadap kemanusiaan,yaitu:(a) pembunuhan, (b) pemusnahan, (c) 

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, (d)perampasan kemerdekaan 

atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, (e) penyiksaan, (f) 

perkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya, (g) penganiayaan, (h) penghilangan 

orang secara paksa, dan (i) kejahatan apartheid. Penjelasan rinci mengenai bentuk 

pelanggaran HAM sebagai berikut. 

 

a. Pembunuhan  

 Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 

Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa yang di maskud dengan “pembunuhan” adalah 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP Kitab  Undang-Undang Hukum 

Pidana. Pembunuhan dalam Pasal 340 KUHP adalah pembunuhan berencana. Ali dan 

Nurhidayat(2011: 150) menyebutkan bahwa sebuah kejahatan pembunuhan yang 

merupakan bagian dari serangan yang meluas, harus pula dibuktikan sebagai 

pembunuhan berencana yang bagian terakhirnya merupakan bagian dari pembuktian 

unsur sistematis. 
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 Sedangkan Wiyono (2013: 141) menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus 

yang diadili oleh ICTY, pembunuhan didefinisikan sebagai kematian korban yang 

diakibatkan oleh tindakan atau tidak bertindaknya tersangka yang dilakukan dengan 

niat untuk membunuh atau menyebabkan kerusakan tubuh yang serius, di mana ia 

seharusnya mengetahui bahwa perbuatan itu menyebabkan kematian. Yusuf (2013) 

menyatakan bahwapembunuhan merupakan salah satu tindak pidana menghilangkan 

nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. Salah satu dampak dari adanya 

pembunuhan yaitu hilangnya nyawa seseorang. Dalam agama khususnya agama Islam 

melarang keras pembunuhan karena pembunuhan merupakan salah satu dosa besar. 

 Dalam menyelesaikan kasus pembunuhan KUHP telah telah mengatur secara 

rinci jenis-jenis hukuman yang di berlakukan. Sodiqin (2015) menjelaskan bahwa 

secara umum, kejahatan pembunuhan diberikan sanksi berupa hukuman pemenjaraan 

hingga pidana mati. Hal tersebut tergantung pada berat ringannya tindak pidana yang 

dilakukan. Sehingga dapat dipastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana pembunuhan, 

jika terbukti dipersidangan maka akan di masukkan ke lembaga pemasyarakatan 

sebagai imbalan atas kejahatannya. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera 

terhadap pelaku pembunuhan. 

 

b. Pemusnahan 

 Penjelasan Pasal 9 huruf b Undang-Undang No. 26 Tahun 2006 menyatakan, 

bahwa yang di maksud dengan “pemusnahan” meliputi perbuatan yang menimbulkan 

penderitaan yang dilakukan dengan sengaja, antara lain berupa perbuatan menghambat 

pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan 

pada sebagian penduduk.  
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 Menurut Ali dan Nurhidayat (2011: 152) untuk dapat menetapkan terjadinya 

kejahatan pemusnahan yang merupakan persyaratan umum dalam kejahatan terhadap 

kemanusiaan, harus ada bukti dalam penduduk sipil tertentu yang menjadi target, dan 

anggota penduduk sipil tersebut dibunuh atau menjadi sasaran dari kondisi kehidupan 

yang diperhitungkan akan mendatangkan kehancuran dalam jumlah yang siginifikan 

dari penduduk sipil tersebut. Apabila kejahatan tersebut secara umum melibatkan 

sejumlah besar korban, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemusnahan 

meskipun korban yang diakibatkan dari tindakan tersbeut terbatas, dan yang dituju 

adalah kumpulan orang dan bukan pada orang per seorangan. 

 Wiyono (2013: 143) menyatakan bahwa untuk menetapkan keputusan sebagai 

pemusnahan, harus ada bukti bahwa penduduk tertentu menjadi sasaran dan bahwa 

anggota-anggotanya dibunuh atau menjadi sasaran dari keadaan kehidupan tertentu 

yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran sejumlah besar bagian dari 

penduduk itu. 

 

c. Pengusiran atau Pemindahan Penduduk Secara Paksa 

 Dalam penjelasan Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 huruf d 

disebutkan, bahwa yang di maksud dengan “pengusiran atau pemindahan penduduk 

secara paksa” adalah pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran 

atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah tempat mereka tinggal secara sah, 

tanpa didasari alasan yang diizinkan oleh hukum internasional.  

 Menurut Ali dan Nurhidayat (2011: 154), pengusiran (deportation) berarti 

pemindahan secara paksa penduduk suatu negara ke negara lain. Sedangkan 

pemindahan penduduk (transfer) berarti pemindahan secara paksa penduduk dari 
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suatu daerah ke daerah lain yang masih dalam wilayah suatu negara. Pemindahan 

penduduk mensyaratkan adanya sejumlah penduduk, atau setidaknya ada niat untuk 

dilakukannya pemindahan tersebut, dan bukan hanya terhadap satu penduduk, kecuali 

itu merupakan bagian dari pemindahan secara sistematis. Kata “paksa” bermakna 

segala bentuk tekanan yang membuat seseorang atau orang-orang meninggalkan 

tempat asalnya.M. Cherif Baissouni (dalam Wiyono 2013: 148) menyatakan bahwa 

pemindahan secara paksa mengecualikan deportasi-deportasi atau pemindahan-

pemindahan populasi yang terjadi sebagai hasil dari suatu perjanjian mengenai 

penggantian-penggantian atau perubahan-perubahan wilayah.  

 

d. Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara 

Sewenang-Wenang 

 Hukum dan standar internasional melarang perampasan kemerdekaan dan 

perampasan fisik yang lain sebagai bagian dari hukum hak asasi manusia baik dalam 

kerangka kejahatan terhadap kemanusiaan atau sebagai pelanggaran terhadap 

perjanjian-perjanjian internasional, standar hak asasi manusia dan juga bagian dari 

aturan hukum humaniter. Larangan melakukan penahanan sewenang-wenang dan hak 

untuk mendapatkan pengadilan yang adil telah diatur dalam banyak instrumen hak 

asasi manusia. Konsep kesewenang-wenangan berdasarkan hukum internasional 

mencakup pemenjaraan yang tidak sah dan pencabutan kebebasan yang bertentangan, 

baik dengan hukum internasional, walaupun diperkenankan dalam hukum nasional. 

Tindakan lain yang dapat menimbulkan tindakan penahanan sewenang-wenang adalah 

ketika terhadap tahanan tersebut dilakukan penyiksaan atau tindakan lain tidak 

berperikemanusiaan lainnya (Ali dan Nurhidayat (2011: 156). 
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 Selanjutnya, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan unsur-unsur dalam 

kejahatan terhadap kemanusiaan berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan 

kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang meliputi tiga hal. Pertama, pelaku 

memenjarakan satu orang atau lebih atau secara kejam mencabut kebebasan fisik 

orang atau orang-orang tersebut. Kedua, tingkat keseriusan tindakan tersebut termasuk 

dalam kategori tindakan pelanggaran terhadap aturan-aturan fundametal dari hukum 

internasional. Ketiga, pelaku menyadari keadaa-keadaan faktual yang turut 

menentukan kadar keseriusan tindakan tersebut. 

 

e. Penyiksaan 

 Penyiksaan menurut penjelasan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah dengan sengaja dan melawan hukum 

menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, 

terhadap seseorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan. 

Menurut Ali dan Nurhidayat (2011: 157) unsur-unsur penyiksaan antara lain; (a) 

penderitaan, akibat tindakan atau pembiaran, karena sakit atau kesengsaraan yang 

hebat, baik fisik atau mental; (b) tindakan atau pembiaran harus disertai dengan niat; 

(c) tindakan atau pembiaran harus bertujuan untuk mendapat informasi atau 

pengakuan atau untuk menghukum, mengintimidasi atau menekan korban atau orang 

ketiga, atau mendiskriminasi, dengan dasar apa pun terhadap korban atau orang 

ketiga. 

 Menurut Pasal 1 UNCAT penyiksaan yaitu setiap perbuatan yang dilakukan 

dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, 

baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh  pengakuan atau 
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keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu 

perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang 

ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu 

alsan apapun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau 

penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau 

sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapsitas 

publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul 

dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.  

 Menurut  Hidayat dan Restaria (2012:7) definisi penyiksaan tersebut memiliki 

empat unsur yaitu pertama, penderitaan luar biasa baik fisik maupun mental yang 

haruslah muncul dan ditimbulkan. Kedua, tindakan atau pembiaran atas terjadinya 

penyiksaan haruslah dilakukan dengan kesengajaan. Ketiga, dengan alasan khusus. 

Penyiksaan merupakan perbuatan yang menimbulkan penderitaan dan rasa sakit yang 

dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Keempat, dilakukan oleh pejabat publik atau 

dengan arahan atau persetujuan pejabat resmi. Apabila keempat unsur tersebut ada, 

maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah penyiksaan. 

 

f. Perkosaan atau Bentuk Kekerasan Seksual Lainnya 

 Menurut Ali dan Nurhidayat (2011: 42) perkosaan terdiri dari actus rens dan 

mens rea. Dari segi actus reus perkosaan diartikan sebagai penetrasi seksual 

(meskipun tidak penuh atau dangkal) pada vagina atau anus korban oleh penis pelaku 

atau benda lain yang digunakan oleh pelaku; atau mulut korban oleh penis pelaku, di 

mana tindakan  penetrasi ini terjadi tanpa persetujuan korban. Persetujuan yang 

dimaksud di sini adalah persetujuan yang didasarkan pada keinginan bebas korban. 
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g. Penganiayaan 

 Ali dan Nurhidayat (2011: 59) menjelaskan bahwa untuk menetapkan bahwa 

penganiayaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan telah dilakukan, maka harus 

memenuhi unsur-unsur berikut ini; (a) pelaku bertindak diskriminatif atau melakukan 

pembiaran; (b) tindakan atau pembiaran tersebut dilakukan tanpa mengindahkan 

aturan serta hak-hak mendasar, seperti yang tercantum dalam Hukum Kebiasaan 

Internasional atau perjanjian internasional; dan (c) pelaku melakukan kejahatan atau 

pembiaran dengan maksud mendiskriminasi atas dasar ras, agama, atau politik; (d) 

persyaratan umum kejahatan terhadap kemanusiaan harus terpenuhi. Penganiayaan 

merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia. 

 

h. Penghilangan Orang Secara Paksa 

 Penjelasan Pasal 9 huruf i Undang-Undang No. 26 tentang Pengadilan Hak 

Asasi Manusia,  menyatakan,  bahwa yang dimaksud dengan “penghilangan orang 

secara paksa” yakni penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau 

dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, 

diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk 

memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud 

untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang. 

 Perlindungan dan mekanisme pertanggungjawaban terhadap kejahatan 

penghilangan orang secara paksa di Indonesia, selain diatur terbatas di KUHP dengan 

delik penculikan, pada 2000 keluar UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 

Berdasarkan UU tersebut, Pengadilan HAM mempunyai yurisdiksi terhadap kasus-

kasus pelanggaran HAM yang berat yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap 
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kemanusiaan. Dalam UU ini, penghilangan orang secara paksa adalah penangkapan, 

penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau 

persetujuan dari negara atau organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui 

perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib 

atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan 

hukum dalam jangka waktu yang panjang. Penghilangan orang secara paksa yang 

dilakukan secara sistematis atau meluas merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. 

 

i. Kejahatan Apartheid 

 Dalam bukunya, Ali dan Nurhidayat (2011: 170) mengunkapkan bahwa 

kejahatan apartheid adalah perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan 

sifat-sifat dengan genosida yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan 

berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras 

lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu. 

 

6. Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia 

 Pelanggaran HAM terjadi bukan tanpa sebab. Setiap kali ditemukan kasus 

pelanggaran HAM berarti dapat ditelusuri pula penyebab pelanggaran HAM tersebut. 

Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan pelanggaran HAM terjadi. Namun, 

menurut Lubis dan Sodeli (2014: 9-10), penyebab pelanggaran HAM secara umum 

yaitu: (a) sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, (b) rendahnya kesadaran 

HAM, (c) sikap tidak toleran, (d) penyalahgunaan kekuasaan, (e) ketidaktegasan 

aparat penegak hukum, dan (f) penyalahgunaan tekonologi. Faktor penyebab 

pelanggaran HAM tersebut secara lebih rinci dapat dilihat dalam uraian berikut. 
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a. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri 

 Menurut Lubis dan Sodeli (2014: 9) sikap egois akan menyebabkan seseorang 

untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang 

yang mempunyai sikap seperti ini, akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa 

terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.Hal yang sama 

juga diungkapkan oleh Cipto, dkk. (2002: 150) bahwa masyarakat umumnya 

cenderung mengedapankan terpenuhinya hak asasinya masing-masing, tanpa 

memperhatikan kewajiban asasinya terhadap orang lain. Hal tersebut tentunya dapat 

menyebabkan sikap menghormati hak-hak orang lain akan hilang dan kemungkinan 

besar hal tersebut dapat menyebabkan pelanggaran HAM. 

 

b. Rendahnya kesadaran HAM 

 Rendahnya kesadaran HAM akan merupakan salah satu faktor penyebab 

pelanggaran HAM. Hal ini Menurut Lubis dan Sodeli (2014: 9) akan menyebabkan 

pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain 

pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat 

munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap HAM. Hariyono, dkk. 

(2013: 303) juga mengungkapkan munculnya berbagai regulasi yang tidak berdimensi 

HAM antara lain disebabkan oleh kurangnya kesadaran pentingnya perlindungan 

HAM dari pembuat peraturan baik ditingkat lokal maupun nasional. Peningkatan 

pemahaman HAM bagi para pembentuk UU baik ditingkat pusat maupun daerah 

adalah sebuah keniscayaan, sehingga dapat mencegah lahirnya berbagai produk 

kebijakan yang melanggar HAM. Selain itu, diperlukan berbagai program yang 

mendorong terbentuknya civil society dimana tokoh-tokoh masyarakat serta kelompok 
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terdidik lainnya secara terus menerus dan terencana diberikan berbagai pemahaman 

dan sosialisasi tentang pentingnya menghormati, menghargai, dan melindungi HAM. 

Dengan demikian, jika kesadaran masyarakat telah terbentuk dengan baik, maka 

hukum seburuk apapun tidak akan mempengaruhi perilaku masyarakat untuk 

senantiasa menghormati dan menghargai hak orang lain.  

 

c. Sikap tidak toleran 

 Menurut Lubis dan Sodeli (2014: 9) mengungkapkan sikap tidak toleran akan 

menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas 

kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong 

orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain.Hariyono, dkk. (2013: 12) juga 

berpendapat bahwa ikatan kolektif yang menjadi ciri utama budaya dan masyarakat 

Indonesia mengalami situasi yang cukup rentan. Masyarakat merasa ingin bebas dan 

merdeka sekali. Akhirnya banyak perdebatan yang berlangsung sarkastik dan banal. 

Bahkan simbol agama juga dijadikan untuk mengembangkan sikap intoleran dan 

penggunaan kekerasan. Sikap intoleran dan penggunaan kekerasan ini mengakibatkan 

terjadinya pelanggaran HAM.Seseorang hanya menuntut haknya tanpa 

memperhatikan hak-hak orang lain. Hal tersebut tentunya membuat keresahan 

tersendiri bagi masyrakat Indonesia. 

 

d. Penyalahgunaan kekuasaan  

 Dalam masyrakat terdapat banyak kekuasaan yang berlau. Menurut Lubis dan 

Sodeli (2014: 9) kekuasaan disini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, 

tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di masyarakat. Salah satunya 
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adalah kekuasaan di perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak 

buruhnya jelas melanggar HAM. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan 

mendorong timbulnya pelanggaran HAM.Parthiana (2004: 90) juga mengungkapkan 

bahwa setiap subjek hukum yang berkewajiban untuk menghormati dan melindungi 

hak asasi manusia, berpotensi pula untuk melalukan pelanggarannya. Penggunaan 

kekuasaan dan kewenangan (oleh aparat-aparat negara) berpotensi menimbulkan 

penyalahgunaannya (abuse of power, abuse of rights, abuse of authority) dan jika 

berkenaan dengan hak-hak asasi manusia maka penyalagunaannya itu berupa 

pelanggaran atas HAM. 

 

e. Ketidaktegasan aparat penegak hukum 

 Menurut Lubis dan Sodeli (2014: 9) aparat penegak hukum yang tidak 

bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM, tentu saja akan mendorong 

timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak 

tuntas akan menjadi pemicu munculnya kasus-kasus lain, para pelaku tidak akan 

merasa jera, dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya. 

Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga 

merupakan bentuk pelanggaran HAM dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat 

mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat pada 

umumnya.Hal yang sama juga diungkapkan oleh Cipto, dkk. (2002: 150) 

menyebutkan bahwa maraknya pelanggaran HAM terjadi disebabkan oleh lemahnya 

sistem peneggakkan hukum terhadap pihak pelanggar, lemahnya Political will 

pemerintah dalam mengimplementasikan norma-norma HAM, yang ironisnya justru 

sering memanfaatkannya sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Jika aparat 
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penegak hukum lebih tegas dalam menangani kasus pelanggaran HAM mungkin 

pelanggaran HAM dapat dicegah sejak dini. 

 

f. Penyalahgunaan teknologi 

 Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh positif, tetapi bisa juga 

memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Contohnya 

pernah terjadi kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. 

Kasus tersebut menjadi bukti, apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk 

hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran 

HAM. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat 

menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa 

mengakibatkan teganggunya kesehatan manusia, Lubis dan Sodeli (2014: 9). 

 Pasaribu (2017) juga mengungkapkan bahwa kemajuan teknologi dan internet 

yang merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak postif, juga 

menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. 

Dampak negatif ini berkaitan dengan dunia kejahatan. Hal ini tentunya akan semakin 

memberikan peluang terjadinya pelanggaran HAM. 

 

Representasi Bentuk dan Faktor…, Kurnia Lidyaningtyas, FKIP UMP, 2019




