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KATA  PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberi 

kita akal yang sehat untuk mempelajari dan memahami 

ilmu pengetahuan, berkat petunjuk dan kehendak-nya 

jualah sehingga buku yang berjudul Kewargaan dan Hak-

Hak: pengalaman Kewargaan Mahasiswa dapat 

terwujud dihadapan pembaca. salam dan taslim atas 

junjungan kita Nabiullah Muhammad saw, yang telah 

membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang 

terang menderang, rasul Allah yang menyebarkan 

kebenaran dan mengamalkan kebajikan. Tidak hanya 

berperang secara fisik, tetapi beliau  telah melakukan 

suatu perbuatan yang mulia yang dilandasi dengan 

keikhlasan demi kemaslahatan ummat manusia dan hanya 

mengharap ridha Allah SWT. termasuk menulis dan 

menyebarkan ilmu yang bermanfaat, Insya Allah. 

Buku ini adalah kumpulan pengalaman lapangan 

dari mahasiswa Di UIN mengenai isu HAK-Hak asasi 

Manusia dan Kewarganegaraan. Issunya beragam. Mulai 

dari administrasi pelayanan publik, Hak Asasi manusia, 

kejahatan Hak Asasi hingga Kejahatan di dunia 

Internasional.  
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Semoga saja buku ini dapat memberikan khasanah 

yang lebih baik untuk memperbaiki posisi kewargaan kita 

agar makin inklusif dan toleran. 

Salam dan selamat membaca. 

 

Penulis 

 

    Makassar 1 Januari 2018 
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Hak Atas Pelayanan Kesehatan 

 

 Pelayanan kesehatan merupakan hal yang wajib 

dimiliki oleh setiap masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan yang baik untuk menjaga kesehatan, hal ini 

sudah tercantum dalam UUD RI 1945.  

 Sedangkan menurut World Health Organization 

(WHO) adalah suatu organisasi sosial kesehatan yang 

berfungsi untuk menyediakan pelayanan kesehatan 

masyarakat yang kuratif, paripurna, dan preventiv. 

Pelayanan kesehatan berasaskan pancasila, yaitu 

salah satunya adil. Tapi nyatanya apa yang terjadi pada 

pelayanan di Indonesia sekarang? Di indonesia sudah 

banyak yang mebahas tentang keadilan termasuk UUD 

No 44 tahun 2009 pasal 2 tapi itu hanya harapan yang 

tidak nyata tentang keadilan.  

Indonesia hanya mampu berbicara tetapi tidak ada 

bukti, masyarakat miskin selalu tertindas, masyarakat 

yang berada selalu didahulukan padahal yang 

membutuhkan hal yang wajib seperti itu adalah orang 
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miskin. Apa penyebabnya? Itu semua karena uang dan 

pangkat. 

 Kita kembali ke topik awal kita yaitu tentang 

pelayanan kesehatan. Masih sangat hangat dalam ingatan 

kita, yaitu beberapa kasus yang terjadi pada negara kita 

yaitu negara Indonesia, saya mengambil contoh dari 

wilayah saya sendiri yaitu Makassar dan Bulukumba.  

 Di Makassar pernah terjadi di RS Bhayangkara 

Makassar, tentang sesorang yang menjadi begal lalu 

tertangkap oleh masyarakat dan polisi, pada saat itu 

terjadi pukulan massal. Pelaku tersebut mengalami luk 

parah sehingga wajib di bawa ke rumah sakit, awalnya 

pelaku tersebut di bawa ke rumah sakit. Tapi sesampai 

disana dia di layani kurang baik. Lakukan saja dengan 

cepat jangan perlalakukan dia dengan baik ‚kata polisi‛ 

yang membawanya ke rumah sakit, pelaku tersebut 

terjerit kesakitan. Dimana pelayan kesehatan yang baik? 

Pilisi saja sudah tidak punya hati untuk membirkan orang 

hidup. 

 Begitu juga tentang seseorang yang mempunyai 

ekonomi lemah. Contonya pada masyarakat Bulukumba 
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yang di rujuk ke RSUP Wahidin Sudirohusodo yaitu bayi 

yang bernama Zahra bayi yang mempunyai penyakit 

(hydrocepalus) yaitu penumpukan cairan pada rongga 

otak, bayi tersebut tidak dilayani karena harus mengurs 

administrasi terlebih dahulu. Akhinya Zahrah tidak 

terselamatkan karena terlambat ditangani oleh dokter.  

 Itulah fakta yang terjadi pada rumah sakit 

Indonesia. Orang yang berduit selalu di utamakan, 

sedangkan orang miskin diacuhkan. 

 Saya berharap rumah sakit yang berada di 

Indonesia dapat menciptakan keadilan terutama pada 

pelayanan kesehatan. 
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Nepotisme Yang Masih Merajalela  

Di Masyarakat 

 

Indonesia sekarang ini, masih belum bisa terlepas 

dari berbagai macam tindakan-tindakan yang 

menyeleweng dari kata keadilan. Seperti halnya KKN 

atau korupsi kolusi dan nepotisme. Ketiga tindak 

pelanggaran tersebut masih belum bisa di basmi oleh 

pemerintah. Hal ini, diakibatkan karena kesadaran 

masyarakat tentang pejaminan hak bagi setiap orang 

masih sangat minim.  Nepotisme  adalah setiap perbuatan 

penyelenggara Negara secara melawan hukum yang 

menguntukan kepentingan keluarganya dan atau 

kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan 

Negara. Keadilan masih menjadi masalah utama bagi 

masyarakat kalangan sedang hingga kebawah. Terutama 

dalam  Contohnya saja dalam dunia pendidikan.  

Sekolah merupakan salah satu tempat menuntut 

ilmu yang menjadi tonggak berdirinya para generasi baru 

yang memiliki talenta-talenta luar biasa. Akan tetapi, 
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dalam melaksanakan pendidikan sekarang ini masih 

banyak di temukan tindak pelanggaran yang masih 

dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan 

tinggi.  Padahal di tempat itulah sebenarnya para siswa 

dapat belajar mengenai tentang tanggung jawab, 

kejujuran, dan keadilan. Jika orang yang mengajar nya 

saja tidak memberikan contoh yang baik bagaimana 

dengan nasib orang yang di ajaranya. Seseorang yang 

memiliki kepintaran dalam hal akademik sering kali bakat 

tersebut tidak tereksport akibat kurangnya jaringan 

operator atau dalam artian keluarga yang dapat 

menjamin. 

Seseorang yang tidak terlalu mampu dalam hal 

akademik tetapi  memiliki pegangan dalam artian 

keluarga di tempat ia menjalani pendidikan atau bahkan 

pekerjaan bi asanya akan jauh lebih unggul dibandikan 

orang yang memiliki talenta tetapi tidak memiliki 

keluarga di tempat ia menjalani pendidikan atau 

pekerjaan.  

Salah satu contoh yang dialami oleh seorang siswi 

sekolah menengah atas  di kabupaten Bulukumba. 
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Dimana Siswi A yang merupakan anak seorang petani 

yang memiliki kepintaran hampir di semua bidang 

pengetahuan, ia juga rajin masuk sekolah, mengumpulkan 

tugas bahkan selalu aktif dalam setiap kegiatan dikelas, 

sekolah maupun diluar sekolahnya. Tak jarang ia juga 

mendapat nilai sempurna di setiap ulangannya.  Lain 

halnya dengan Siswi B, ia merupakan anak  dari seorang 

keluarga kaya dan juga terkenal disekolahnya. Hal ini 

diakibatkan keluarganya sangat di hormati di daerah 

tersebut. Bahkan hampir semua guru yang menjabat di 

sekolah tersebut merupakan keluarganya. Ia tidak terlalu 

pintar dalam hal akademik di kelasnya. Ia  seringkali 

mendapat nilai di bawah rata-rata saat ujian. Akan tetapi 

pada saat pengumuman peringkat disekolahnya siswi A 

mendapat peringkat 2 sedangakan Siswi B mendapat 

peringkat 1.  

Contoh lain, dalam melamar pekerjaan seseorang 

yang memiliki kerabat yang bekerja dalam suatu 

perusahan dapat lebih mudah masuk di perusahan tempat 

kerabat bekerja atau menjabat, dibandingkan dengan 

orang yang memiliki potensi tanpa adanya kerabat 
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seringkali memiliki  banyak kendala atau susah masuk 

dalam perusahan tempat ia melamar pekerjaan. 

Mengapa  demikan ? Apakah masyarakat yang 

memiliki kekuasaanlah yang hanya bisa maju? Padahal 

kita masih memiliki hak dan kewajiaban yang sama 

dimana setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkannya. Sebagimana pada pasal 28 D ayat (2) : 

setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.  

Sebagian besar  lembaga pendidikan dan pekerjaan 

masih menjujung tinggi akan adanya system 

kekeluargaan. Inilah yang membuat mengapa  sering 

timbul rasa putus asa yang dialami siswa dalam 

menempu pendidikan. Hal ini dikarenakan pihak-pihak 

yang memiliki kekuasaan masih menjunjung tinggi sikap 

nepotisme.  Padahal di Indonesia sudah diterapkan 

peraturan perundang-undangan untuk memberantas 

pelaku-pelaku penyeleweng kekuasaan. Seperti ‚  UU 

N o.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara 

yang bersih dan bebas KKN. Selain itu, mengapa  pelaku 

KKN masih banyak merajalela ? dikarenakan orang yang 
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mengalami penyelewengan tersebut masih belum berani 

memperjuangkan hak nya. Padahal sudah ada pasal yang 

menjamin penegakan hak setiap orang seperti pasal 28 C 

ayat( 29) : setiap orang berhak memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk 

membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.  

Sebaiknya, masyarakat tersebut lebih berani 

memperjuangkan haknya agar para pelaku KKN 

mendapat efek jerah dan lebih meningkatkan sifat 

keadilannya. Sehingga Indonesia bisa terbebas dari 

kecaman Nepotisme. 
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Kewargaan Yang Ada Di Lingkungan  

Sekitar Kita 

 

 

Perlu kita ketahui bahwa di dalam peraturan HAM 

di Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan 

hukum . hukum dibentuk untuk melindungi dan 

mengatur pelaksanaan hak-haknya asasi manusia agar 

tidak terjadi penyimpangan dan benturan kepentingan 

oleh karena itu dalam menggunakan hak haknya kita 

harus memerhatikan hukum dan peraturan yang berlaku , 

jangan sampai kita melakukan tindakan yang 

bertengtangan dengan hukum dan peraturan. 

 Apakah terealita dengan baik ,kenapa adik adikku 

yang lemah tidak mendapatkan hak yang sama pelakuan 

sebagai santri di negara Indonesia . 

 

 

 

 

Contohnya: 

Kisah 

nyata 
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 Ada salah satu santri di sekolahku yang 

mencuri,kenapa tidak di keluarkan dar sekolah sedangkan 

dia sudah merugikan adikku,krna uang yang dia curi itu 

milik adikku dan si pencuri ini hnya d beri hukum yang 

sederhana saja ,sedangkan adikku tidak di kasi solusi atas 

uang osis yang telah di curi oleh si pencuri .aku sangat 

tidak menyukainya dan sekarang asal kalian tau si 

pencuri itu dia masuk lagi sekolah di sekolahku ,sewaktu 

ia masih sekolah dan mencuri dia sangat  

mempermalukan sekoahku ,dan dia di terima lagi sekolah 

di pesantrenku,. 

 

 

 

 

Sedangkan dalam hak asasi manusia berdasarkan 

batang tubuh UUD 1945  Pasal 27 ayat 1 tentang hukum 

dan pemerintahan yang menyatakan bahwa segala warga 

negara bersamaan kedudukannya dala hukum dan pemeintahan 

dan wajib manjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya .pasal   27 ayat 1 tersebut berisi 

Dimana letak keadilannya 
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pengakuan atas kesamaan hak semua warga negara 

dalam  hukum dan pemerintahan. Ini berarti, semua 

warga negara baik kaya atau miskin akan mendapat 

pengakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan 

.dengn kata lain , siapa pun yang bersalah harus 

dihukum. Demikian pula dalam bidang sekolah ,siapa saja 

boleh menjabat dalam ketua kelas .dll 

 

Asal ia memenuhi persyaratan untuk menduduki 

jabatan itu . sebaliknya, semua santri mempunyai 

kewajiban untuk menaati semua undang-undang dan 

peraturan-peraturan sekolah . Undang-undang dan 

peraturan itu disebut hukum negara . selain itu ,semua 

warga negara berkewajiban pula untuk petuh dan taat 

kepada pemerintah negara. 

 

 

 

 

 

 

 

NB:   
Kita harus taat dan 
menjalankan hukum sesuai 
dengan undang-undang 
dasar yang berlaku. 
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Seharusnya kita itu jadi guru memang ,itu 

kewajiban kita menerima dan mengeluarkan siswa ,..yang 

pencuri masih di pertahankan di sekolah sedangkan 

adikku yang nakal nakal sudah di keluarkan darisekolah 

yang memang dia mau menuntut ilmu tapi perilakunya 

yang membuatnya dikeluarkan sedangkan si cewek 

pencuri ni ,masih di terima sekolah di sekolahku. 

Aku tidak habis pikir ,kenapa sih sekarng kok jadi 

gini sih negriku  indonesiaku. 

Mungkin berhubungan dengan UUD Pasal 28 1 

UUD 1945 N0.2 

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang 

bersifat Diskriminatif atas dasar apapun dan berhak 

mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat 

diskriminatif. 

Membedakan hukuman antara sih nakal dengan si 

pencuri itu sangat tidak adil dong kenapa sinakal di kasi 

keluar dari sekolah sedangkan si pencuri yang merugikan 

orang yang sudah berkali kali mencuri di sekolah masih 

saja de pertahankan ..memang keduanya sangat 

merugikan orang tapi,kenapa ndg keduanya saja di kasi 
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keluar supaya adil,santri santri mau nilai apa jika 

tindakannya begini???? apakah ini yang dibilang 

diskriminatif membedakan  perlakukan diskriminatif 

namanya ??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keinginanku untuk sekolaku sangat menginginkan 

yang namanya keadilan karna ,keadilan itu yang akan 

membuat negara kita menjadi lebih maju lagi,karna asal 

kita tahu yang akan memimpin negara indonesia 5 tahun 

atau 10 tahun kedepannya adalah adik adik kita atau 

siswa siswa kita yang sekarang jadi ,apabila kita tidak 

mencontohkan yang lebih baik kepada mereka ,yang dia 

dapatkan sekrang di banku sekoalaha, atau perkuliahan 

itulah yang kelak mereka bawa sampai seumur 

hidupnya,karna itu dia atau merekalah yang akan 

Kata kata mutiara: 
*Jika kita berbuat baik kebaikan 
pula yang akan kita terima kelak 
*cara terbaik dan tercepat untuk 
menghargai orang lain adalah 
dengan mencoba mengerjakan 
pekerjaan mereka. 
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memimpin negara kita nanti,umur kita itu semua di batasi 

jadi ,pemimpin kita ynagt sekarang yang memimpin kita 

itu nanti juga bakalan  meninggal siapa yang 

menggantikannya adik adik kita kan atau kita kita yang 

sekarang,tolong perlihatkan yang baik baik kepada 

mereka ,jagan yang buruk buruk,karna nanti ini semua 

akan berdampak kepada kita semua krna indonesia itu 

adalah satu.kita solidaritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kasih sayang . sikap dan 
perilaku yang menunjukkan 
kepekaan ,kepedulian 
dan balas kasihan kepada orang 
lain atau mahkluk yang tidak  
berdaya dan perlu dibantu ini 
diwujudkan dala perilaku yang 
mudah menolong ,menyayangi, 
serta mengasuh orang lain atau 
mekhluk hidup. 
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Masalah Hak pada Pembuatan KTP 

 

 Suatu hari saya dusuruh untuk membuat KTP oleh 

bapak dan pada saat itu sedang ramai-ramainya orang 

ingin membuat KTP. Sebenarnya, saya sangat malas 

untuk berhubungan dengan petugas-petugas dan pasti 

ditempat itu atau dicapil banyak orang tapi waktu itu 

saya harus membuat KTP karena dibutuhkan jadi saya 

bersama bapak bersiap-siap untuk pergi kecapil tempat 

pembuatan KTP. Sesampainya disana, saya melihat 

banyak orang yang duduk-duduk diluar, mungkin 

mereka semua menunggu untuk pembuatan KTP. Saya 

bersama dengan bapak langsung masuk ke ruangan dan 

pada saat didalam saya hanya diam sedangkan bapak 

saya yang bertanya kepada petugas tentang pendaftaran 

pembuatan KTP.tapi, disana banyak orang jadi saya 

menunggu dulu dan petugas mengarahkan saya untuk 

daftar di petugas sebelah kirinya. Petugas tersebut 

meminta KK saya untuk diberi kode dan mengarahkan 

saya keruangan lain untuk perekaman. 
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Sampai diruangan rekaman saya melihat banyak 

orangyang mengantri untuk perekaman, sya cukup jauh 

dibelakang. Disini saya melihat banyak petugas yang 

main curang karena saya melihat ada warga yang 

langsung masuk di dalam antrian tersebut untuk 

perekaman, warga tersebut masuk begitu saja karena ada 

petuga yang menemaninya masuk, ntah bagaimana dia 

bisa masuk mungkin karena uang atau mungkin keluarga. 

Tapi, kami sudah capek mengantri dan mengapa dia 

langsuk masuk perekaman. Seharusnya, petugas harus 

tertip dan sportif dalam menjalankan tugasnya, 

seharusnya utamakan dulu orang yang pertama yang 

mengantri, jangan langsung main uang. Indonesia sudah 

merdeka tetapi dalam hal seperti ini Indonesia belum 

dikatakan merdeka karena masih mengutamakan yang 

mempunyai uang banyak. 

 Disana ada juga yang mengurus kartu keluarga 

(KK) nya. yang dimana, warga tersebut sudah datang 

berkali-kali untuk mengambil KK nya tetapi KK tesebut 

belum keluar. Karena, petugas tersebut mengutamakan 

yang mempunyai banyak uang dan mempunyai keluarga 

pejabat.  
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Aspek HAM Dalam Kasus Kenakalan Remaja 

 

Kenakalan anak remaja saat ini adalah saat dia 

melakukan penyalahgunaan narkoba, minum-minuman 

keras, tawuran, sexsual, begal dan masih banyak lagi 

kenakalan remaja saat ini. Kenakalan remaja juga dapat  

mengganggu ketentraman lingkungan seperti selalu 

keluar malam yang hanya menghabiskan waktu dengan 

hal-hal yang tidak penting.  

Seperti diindonesia mempunyai banyak gedung 

yang dimana gedung tersebut dijadikan tempat untuk 

melakukan sesuatu hal yang tidak wajar. remaja juga 

ingin mengikuti budaya barat yang tidak memperdulikan 

dirinya. remaja yang tidak memperdulikan dirinya itu 

apabila ia rela untuk di pegang-pengang oleh seorang pria 

yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang-orang 

yang berada disekitarnya. 

Saat ini, banyak juga remaja yang hamil di luar 

nikah karena dia tidak memperhatikan dirinya. Seperti 

remaja yang selalu gontak-ganti pacar, selalu berdua di 
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tempat yang gelap dan tempat yang sepi, dll. Dan hal 

itulah salah satu yang dapat merusak perjalanan hidup 

seseorang, orang tua merasa malu dengan kelakuan anak 

yang seperti itu padahal orang tua selalu membanggakan 

anaknya, membela anaknya apabila ada seseorang yang 

mengejek anaknya dan ternyata anaknya melalukan 

sesuatu hal yang tidak wajar. 

 Kenakalan remaja juga diakibatkan oleh kurangnya 

perhatian dari orang tua yang terlalu sibuk dengan 

urusannya sehingga anak tersebut merasa terkekang dan 

biasanya remaja juga mengikuti orang tuanya yang selalu 

melakukan hal-hal yang tidak patut untuk dicontoh. 

Kenakalan remaja juga dapat diakibatkan oleh pengaruh 

lingkungan yang dimana remaja itu dipengaruhi oleh 

teman-temannya  untuk berbuat hal-hal yang tidak patut, 

juga kurangnya pendidikan, dan salah memilih teman. 
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Hak Warga Yang Dilanggar dalam Kerusakan 

Pada Jalanan 

 

Salah satu unsur negara adalah wilayah, dimana 

wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena 

tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas terioritas 

yang jelas. Secara umum, wilayah dalam sebuah negara 

biasanya mencakup daratan, perairan dan udara. Dalam 

konsep negara modal masing-masing batas wilayah 

tersebut di aturan dalam perjanjian dari perundang-

undangan internasional. 

Dalam suatu wilayah terdapat desa-desa kecil di 

dalamnya. Di antara desa tersebut masih banyak yang 

perlu di perbaiki, dan terutama yang terbanyak adalah 

kerusakan jalan, yang harus di perbaiki dengan cara 

pengaspalan jalan. 
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Ketidakadilan Hukum Di Indonesia 

 

 Ada seorang nenek yang harus menjalani suatu 

proses persidangan lantaran diduga mencuri batang 

kayu.menurut seorang nenek, kayu jati tersebut yang 

dipermasalahkan ditebang oleh almarhum suaminya 

beberapa  yang tahun lalu dari lahan mereka sendiri. 

Dalam kasus seorang nenek ini terdapat beberapa 

keganjalan yang dimana kayu jati itu diduga dicuri oleh 

seorang nenek itu . kasus ini dilaporkan kepada yang 

berwajib, dan seorang nenek itu ditahan oleh pihak yang 

berwajib sementara itu pesidangan juga dilakukan 

beberapa bulan kemudian. bayangkan bagaimana 

keaadan seorang nenek didalam penjara, seharusnya 

aparat yang berwajib mempunyai kebijakan kepada 

seorang nenek yang sudah berusia lanjut. 

Seorang nenek tersebut harus menjalani 

persidanganberkali-kali di pengadilan. Bagaimana 

sakitnya hati melihar seorang nenek yang diperlakukan 

tidak adil yang dimana seorang nnek tersebut ditahan 
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sebelum diadakannya persidangan seakan-akan seorang 

nenek tersebut berbaya dan merugikan banyak 

masyarakat. Dan seorang nenek tersebut ditambah 

hukumannya 5 tahun penjara dan enanganan kasusu 

tersebut terkesan berlarut-larut tanpa penyesalan. 

Dari kasusu seorang nenek ini kita dapat 

mengambil kesimpulan bahwa hukum dinegara ini belum 

mampumemberikan keadilan kepada masyarakatnya 

yang tidak mempunyai hart, Hukum dinegara kita banyak 

membiarkan kasus-kasus berat apabila dia mempunyai 

banyak harta. Biasanya orang yang melakukan suatu 

pelanggaran langsung dikasih masuk dalam penjara 

meskipun dia melakukan suatu pelanggaran kecil. 

Sedangkan orang pejabat  melakukan suatu korupsi dapat 

berkeliaran dengan besas padahal seharusnya orang yang 

korupsi dihukum mati. Walaupun ada beberapa  sorang 

koruptor  yang dipenjara, mereka masih dapat menikmati 

fasilitas yang mewah dalam penjara bahkan lebih mewah 

dari orang yang tinggal di luar penjara.   
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Antrean Panjang di BPJS Kota Makassar 

 

Antrian panjang terlihat di Kantor BPJS Kota 

Makassar setiap harinya. Warga bahkan sudah 

berduyung-duyung sejak pukul 04.00 dini hari. Ini terjadi 

karena semua warga ingin fasilitas jaminan kesehatannya, 

tuntas sebelum masuk 1Januari 2016. Apalagi, dalam 

beberapa bulan terakhir, semua akses layanan kesehatan  

mempersyaratkan kartu BPJS. "Jadi, KTP dan KK sudah 

tidak berlaku lagi," jelas Munir seorang warga yang ikut 

mengantri, dan menceritakan pengalamannya. 

Ini dalah hari ke tiga saya ikut antrian pengurusan 

BPJS. Pertama kali, saya datang tepat pukul 08.00 pagi, 

namun nomor antrian pun habis. Kedua kalinya saya coba 

datang lebih awal sekitar pukul 7.30 pagi dan masih juga 

tak kebagian nomor antrian. Perlu diketahui bahwa di 

kantor BPJS Kota Makassar, setiap harInyan hanya 

menyiapkan 100 nomor antrian. Hal ini untuk 

mengantisipasi proses pelayanan yang menumpuk dan 

dikhawatirkan bisa berlangsung hingga malam hari. 
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Hari ini saya datang lebih awal tepat pada pukul 

05.00 pagi. Saya pun akhirnya mendapat nomor antrian. 

Itupun sudah di angka 56. Bayangkan, orang-orang yang 

di nomor antrian terdepan datang nomor berapa? 

Menurut keterangan sejumlah warga, kebanyakan mereka 

datang sebelum jam 04.00 dini hari. Bahkan ada yang 

mengaku menginap di rumah keluarganya, tidak jauh 

dari Kantor BPJS Kota Makassar di Jalan Pettarani. 

Dari pengalaman ini, saya mencatat ada beberapa 

hal yang penting dilakukan saat mengurus BPJS. Pertama, 

pastikan semua dokumen lengkap tanpa cela. Mengapa? 

Karena seringkali ada warga yang sudah capek-capek 

mengantri, ujungnya disuruh pulang karena berkas tak 

lengkap dan harus memulai lagi besoknya. Kedua, 

sebaiknya membawa anggota keluarga agar memudahkan 

proses antrian. Jadi, kita bisa membagi peran, ada yang 

antri, ada yang istirahat atau melengkapi berkas lainnya 

bila tiba-tiba ada yang kurang. 

Pertanyaannya, tentu apakah Pemerintah tidak bisa 

memikirkan suatu proses pengurusan BPJS yang lebih 

efisien? Pertama, karena peminat BPJS tinggi, maka kantor 
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BPJS mestinya mulai melayani warga sejak pukul 04.00 

pagi. Jadi, dapat mengakomodasi lebih banyak warga lagi. 

Atau waktu ditambah hingga malam hari, misalnya. Cara 

lainnya, pengurusan BPJS, sebetulnya kan bisa 

diparalelkan dengan administrasi di perbankan. Jadi, kita 

dapat secara otomatis mengaktifkan keikutsertaan BPJS 

melalui tabungan. Saya yakin, masih banyak lagi cara 

yang lebih efektif untuk perihal ini. 

Kedua pelayanan BPJS di seluruh indonesia masih 

kurang fleksibel, dimana orang yang tidak menggunakan 

kartu BPJS di dahulukan dalam hal administrasi dan 

pelayanan. Padahal penyakit yang di derita oleh peserta 

BPJS ini lebih darurat di bandingkan dengan yang tidak 

menggunakan kartu BPJS. Contohnya, ada seorang pasien 

yang di rujuk di rumah sakit A dan ia pengguna BPJS. 

Pasien ini mendapatkan perawatan dan pelayanan kurang 

menyenangkan dari rumah sakit tersebut. Dan ada 

kendala pada administrasi, yaitu lamanya proses 

administrasi menggunakan kartu BJS. Akhirnya pasien ini 

di rujuk ke rumah sakit lain, dan tidak menggunakan 

kartu BPJS nya. Dan ternyata rumas sakit ini lebih 
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mendahulukan dia karna tidak menggunakan kartu BPJS 

nya. 

Masalah lainnya soal fasilitas keperawatannya. 

Pembagian kelas perawatan rawat inap yang saat tidak 

sesuai dengan kriteria yang sudah di sepakati. Serta 

obat‛an yang mahal. Rumitnya alur pelayanan BPJS ini 

karena menerapkan alur pelayanan berjenjang. Masalah 

lainnya adalah biaya yang di tidak sepenuhnya di 

tanggung oleh BPJS. Seharusnya pemerintah 

memerhatikan sitem pelayanan kesehatan yang ada di 

indonesia. Kasian orang-orang yang berada di kalangan 

bawah. Mereka ingin berobat tapi dengan alur yang rumit 

dan masalah lainnya yang menjadikan mereka terhambat 

pengobatannya. Pemerintah seharusnya mengupayakan, 

bagaimana cara meningkatkan kesehatan yang ada di 

indonesia. Dan dengan adanya kartu BPJS seharusnya 

lebih dipermudah bukan di persulit. Pemerintah juga 

seharusnya segera memperbaiki sistem dan pelakasanaan 

BPJS ini agar pelayanan kesehatan yang layak dapat 

segera terpenuhi.  
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Mensiasati Hubungan Baik Dengan Tetangga 

 

     Pada hakikatnya manusia mempunyai hak 

untuk mempunyai ketenangan dalam menjalani hidup 

contohnya saja apabila seseorang siapapun itu jika sedang 

tertidur pulas tiba-tiba terdengar suara musik yang begitu 

keras membuat tidurnya menjadi tidak nyaman. 

Alangkah lebih baik orang yang menyetel musik tersebut 

lebih baik memutarnya dengan suara kecil saja sehingga 

cukup dia saja yang mendengarkan musik tersebut 

sehingga tidak menganggu ketenangan orang lain, karena 

kita harus bisa menempatkan waktu kapan kita bisa 

menyetel musik keras-keras karena, di malam hari 

waktunya semua manusia untuk beristirahat. 

Sebenarnya,tidak ada larangan hukum yang melarang 

menyetel musik pada malam hari, namun apabila hal 

tersebut mengganggu hak ketenangan orang lain maka 

berakibatkan terjerat pasal hukum seperti di pasal 1365 

kitab undang-undang hukum perdata(KUHPerdata) 

mengenai perbuatan melawan hukum, yang berbunyi 
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‚Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan 

membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang 

yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya 

untuk menggantikan kerugian tersebut‛. 

Jadi, kita sebagai manusia harus menghargai hak 

ketenangan orang lain, apabila orang tersebut masih terus 

menerus melakukan hal tersebut di malam hari bahkan 

sampai pagi hari sebaiknya kita sebagai manusia saling 

menegur misalnya langsung mendatangi rumah orang 

tersebut dan melaporkannya kepada ketua RT setempat 

dan apabila dengan teguran dia tidak mau berhenti juga 

kita bisa langsung melaporkannya di pihak berwajib agar 

orang tersebut bisa sadar akan pentingnya menghargai 

waktu-waktu tenang orang lain. Dengan begitu pula 

bukan hanya waktu tenang kita yang terganggu tetapi 

kesehatan kita juga bisa terganggu seperti kita bisa 

insomnia dan stress. Hal menganggu tersebut juga, jika 

sudah sangat meresahkan memungkinkan juga di 

laporkan secara pidana karena melanggar pasal 503 ayat 1 

KUHPidana  yang menyebutkan 

‚Dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga 

hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 225. Barang 
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siapa membuat riuh atau hingar,sehingga pada malam 

hari waktunya orang tidur dapat terganggu.‛ 

Jadi, kesimpulannya adalah kita sebagai manusia 

harus mempunyai rasa saling menghargai satu sama lain, 

jangan mementingkan ego sendiri sendiri karena kita 

sebagai manusia hidup tidak luput dari bantuan orang 

lain dan kita juga harus sadar diri akan hak ketenangan 

orang lain. 
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Pembunuhan Aktivis Buruh Perempuan 

Marsinah 

 

      Marsinah merupakan salah satu buruh yang 

bekerja di PT.Catur Putra Surya(CPS) yang terletak di 

Porong,Sidoarjo,Jawa Timur. Masalah muncul ketika 

marsinah bersama dengan teman-teman sesama buruh 

dari PT.CPS menggelar unjuk rasa, mereka menuntut 

untuk menaikkan upah buruh pada tanggal 3 dan 4 mei 

1993. Dia aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Masalah 

memuncak ketika marsinah menghilang dan tidak 

diketahui oleh rekannya, dan sampai akhirnya pada 

tanggal 8 mei 1993, Marsinah di temukan meninggal 

dunia. 

Didalam kasus di atas, kasus tersebut masuk dalam 

kategori pelanggaran HAM berat karena terdapat salah 

satu unsur yang memuat mengenai unsur-unsur 

pelanggaran HAM berat yakni, Pasal 9 UU No.26 Tahun 

2000(Unsur Kejahatan Manusia), Dan juga mengandung 

unsur pelanggaran hak asasi manusia mengenai hak 
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hidup sebagaimana yang tercantumkan dalam ICCPR, 

Pasal 9 UU No.26 Tahun 2000, dalam pasal ini 

menyebutkan bahwa, 

‚Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah 

satu perbuatan yang di lakukan sebagai bagian dari 

serangan yang meluas atau sistematik yang di ketahuinya 

bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung 

terhadap penduduk sipil,berupa: 

pembunuhan,pemusnahan,perbudakan,pengusiran atau 

pemindahan penduduk secara paksa,dll. 

Pendapat saya mengenai kasus di atas, Marsinah 

mengalami penganiayaan berat oleh orang yang tak di 

kenal. Kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM yang 

sangat berat karena si ibu Marsinah tersebut melakukan 

demokrasi hanya karena meminta haknya yaitu kenaikan 

gaji, bukan hanya ibu marsinah saja yang meminta hak 

untuk kenaikan gaji tapi semua buruh yang bekerja di 

PT.CPS tersebut melakukan hal serupa. Mungkin ibu 

marsinah merasa apa yang dia kerjakan selama ini dan 

pengabdiannya di PT.CPS tidak serupa dengan gajinya 

yang di berikan oleh atasannya maka dari itulah ia dan 
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teman-temannya melukan aksi demokrasi. Tetapi, 

mengapa ibu marsinah sampai di aniaya hanya karena ibu 

marsinah meminta hak gajinya? Di lain sisi atas perlakuan 

penganiayaan terhadap ibu marsinah ,ibu marsinah juga 

di ambil haknya untuk hidup. Ternyata si pelaku yang 

yang di duga membunuh ibu marsinah adalah petinggi 

PT.CPS tersebut. Mereka mungkin merasa risih dengan 

kelakuan buruhnya yang selalu melakukan aksi 

demokrasi sehingga beberapa buruh dari PT tersebut 

menjadi korban penganiayaan hingga kematian. Dari 

kutipan di atas bahwa ibu Marsinah adalah seorang yang 

aktif dalam unjuk rasa mungkin dari itulah mengapa ibu 

marsinah dianiaya hingga meninggal. Saya sebagai 

masyarakat berpendapat kepada pihak-pihak di PT.CPS 

tersebut bahwa yang mereka lakukan adalah pelanggaran 

HAM yang terberat, semua manusia mempunyai hak 

termaksud hak keadilan sosial dimana yang terdapat pada 

sila ke 5 Pancasila yaitu, Keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. PT tersebut belum menjalankan sila ke 5 

tersebut karena mereka tidak memberikan hak gaji untuk 

para buruh-buruhnya sekaligus telah membunuh salah 

seorang buruh dari PT tersebut. Si pelaku yang telah 



32 | K e w a r g a a n  d a n  H a k - h a k  
 

menganiaya ibu marsinah harus di kenakan hukuman 

seberat mungkin karena ia telah merampas hak-hak dari 

ibu marsinah, Ibu marsinah juga mempunyai keluarga 

yang harus ia tanggung kehidupannya jadi apa salahnya 

jika ia melakukan aksi unjuk rasa hanya karena meminta 

haknya saja. Jadi, untuk PT tersebut agar melakukan 

perubahan secepatnya dan menjadikan kasus 

penganiayaan terhadap ibu marsinah sebagai 

pembelajaran agar tidak terulang lagi kedepannya dan 

yang melakukan penganiayaan terhadap ibu marsinah 

agar di kenakan hukuman seberat mungkin agar keadilan 

itu tetap ada. 
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Kasus Pelanggaran HAM 

 

 

 Inilah contoh pelanggaran ham yang saya  ambil 

yaitu , contoh pelanggaran ham yang berkaitan dengan 

pasal dalam UUD 1945 dan pelapisan sosial . 

Contoh kasus : kekerasan IPDN yang menyebabkan 

meninggalnya praja  muda cliff muntu .pasal  28 yang 

dilanggar di antaranya . 

 Pasal 28A 

Setiap orrang beerhak untuk hidup serta berhak 

memper- tahankan hidup dan kehiduannya . 

 Pasal 28C 

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 

pwemenuhan,kebutuhan dasarnya, berhak mendapat 

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknolgi, seni dan budaya , demi 

meningkatnya kualitas hidupnyadandemi kesejahteraan 

umat islam   

 Pasaal 28G 

Setiap orang berhak untuk perlindungan diri 

pribadi ,keluarga,kehormatan,martabat,dan harta  benda 
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yang dibawah kekuasaanya ,serta berhak atas rasa aman 

dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat 

atau ttidak berbua sesuatuu  yang merupakan hak asasi. 

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan 

dan perlakuanyang merendahkan  

derajat martabat manusia dan berhak memperoleh 

suaka politik dari negara lain. 

 Pasal 28I 

Hak untuk hidup ,hak untuk tidak disiksa, hak   

kemerde- kaan pikiran dan hati nurani ,hak beragama , 

hak untuk diperbudak ,hak untuk diakui sebaggai pribadi 

dihadapan hukum,dan haak untuk tidak dituntut atas 

dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 

apapun. 

Perlindungan,pemajuan,peneegakan,dan 

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab 

negara, terutama pemerintah.  

  

Kesimpulan saya mengenai ini masalah 

pelanggaran HAM yaitu 
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 Kita sebagai warga negara tidak boleh menyakiti 

sesama .kitaini adalah keluarga satu keluarga kita semua 

keturunan dari Nabi Adam as , kta semua diciptakan  dari 

tanah ,dan yang bisa merenggut nyawa kita itu cuman 

Allah SWT,kita sebagai warga ngara indonesia tidak boleh 

semenah menah atas nyawa saudara kita atau krabat kita  

kan, biarkan kehidupan yang damai aman tentram dan 

brsahaja kita bangun bersamaaa sama tampa ada yang 

menyebabkn 1 atau 2 atau lebih keluaga kita meninggal 

hanya karna permusuhan,balas dendam , dll. 

 Apakah anda amsih inga tenang kelahian Hak 

Asassi Manusia?masing masing orang memberikan 

pendapat yang berbeda beda bahkan masih ada yang 

kesulitan untuk membrikan definisi yang jelas. 

 ;HAM adalah hak hak yang  kamu miliki dengan 

mudah karena kamu adalah manusia ,jenisnya HAM kita 

semua hidup bebas ,kebebasan mengeluarkan pendapat 

dan diperlakukan sma dan yang pasti berlaku bagi setiap 

orang dimanapun apapun usianya,derajat atau apakakah 

.dengan kata lain bersifat universal . 
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Kejahatan Genosda, Kejahatan Terhadap 

Kemanusiaan Dalam Hukum Iinternasional 

 

Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari 

Kejahatan GENOSIDA itu apa sebeluum kita mengkaji 

lebih dalam masalah yang terjadi, kejahatan Genosida 

adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara 

sistemmatis terhadap satu suku bangsa atau kelompok 

dengan maksud memusnahkan bangsa tersebut. 

Pada tahun 2000, indonesia telah mengeluarkan 

Undang-undang no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan 

HAM yang memunyai wilayah berlakunya subuah 

Undang-undang yang berdasarkan hukum, tujuannya 

untuk memeriksa dan mengadili kejahatan yang terjadi 

mengenai kejahatan Genosida dan kejahatan 

kemanusiaan. 

Dalam undang-undang kejahatan Genosida dan 

kejahatan kemanusiaan sudah di klasifikasiikan sebagai 

plangaran HAM yang berat, mengapa? Karena itu sangat  

berdampak secara luas baik ada tingkat nasional maupun 
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tingakat internasional dan bukan merupakan tindakan 

pidana RKUHP ‚Rancangan Kitab Undang-undang  

Huukuum Pidanaa‛  

Berdasarkan katrakteristik kejahatan yang sangat 

khusus dan berbeda dengan kejahatan lainnya atau 

kejahatan biasa lainnya maka pengadilan HAM 

merupakan ppengadilan khusus. Sedangkan pelanggaran 

HAM yang berat diperlukan penyelidikan, penyidikan, 

penenentuan dan pemeriksaan yang bersifat khusus. 

Tanggapan saya tentang kejahatan genosida dan 

kejahatan kemanusiaan merupakan satu dari beberapa 

pelanggaran HAM berat yang berada dalam 

yurisdiksi/wilayah tempat berakunya sebuah undang-

undang yang berdasarkan hukum termasuk di Indonesia. 

Pelanggaran ini dilakukan dengan maksud dan tujuan 

untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau 

sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, agama, 

dengan cara membunuh anggota kelompok dan 

mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat 

terhadap penderita kelompok, dan apabila terjadi 
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perlanggaran ini tidak adalagi generasi-generasi yang 

akan membangun dan membesarkan negara kita sendiri.  

  Sekian Artikel dari saya, wassalam.. 
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Hak Asasi Manusia 

 

Menurut UU No. 26 Tahun 2000 yang berbunyi 

tentang pengadilan menjelaskan bahwa pengertian 

pelanggaran dan pengadilan ham secara jelas, dimana 

pengertian pelanggaran ham adalah segala perbuatan 

kelompok atau seseorang termasuk juga aparat negara 

yang melakukan sengaja atau tidak sengaja atau kelalaian 

yang secara hukum membatasi, menghalangi, mencabut 

dan mengurangi hak asasi manusia kelompok atau 

seseorang yang dijamin oleh UU dan tidak diperoleh atau 

dikhawatirkan tak akan dapat memperoleh penyelesaian 

hukum yang adil dan benar, yang berdasar pada 

mekanisme hukum berlaku. Dengan demikian bahwa 

pelanggaran ham adalah suatu tindakan pelanggaran 

kemanusiaan yang baik dilakukan oleh institusi maupun 

individu terhadap hak asasi individu atau kelompok 

tanpa adanya dasar atau alasan yuridis dan alasan 

rasional yang menjadi acuannya. 

Pelanggaran HAM terbagi atas 2 bentuk sebagai 

berikut: 



40 | K e w a r g a a n  d a n  H a k - h a k  
 

1. Pelanggaran HAM berat 

Berbicara pelanggaran ham berat itu mencakuk 

kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida. 

2. Pelanggaran HAM ringan. 

Untuk contoh kasus pelanggaran HAM ringan 

yakni pelanggaran yang dilakukan diluar dari 

pelanggaran ham berat. 

 KejahatanGenosida 

Kejahatan genosida merupakan segala perbuatan yang 

dilakukan dimana bertujuan untuk melakukan 

penghancuran atau pemusnahan terhadap seluruh atau 

sebagian dari kelompok etnis, ras, agama, dan bangsa. 

 Kejahatan Kemanusiaan 

Kejahatan Kemanusiaan merupakan perbuatan 

yang telah dilakukan berupa serangan sistematis dan 

meluas. 
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Contoh Kasus Ham Pada Peristiwa April 

Makassar Berdarah 1996 (AMARAH) 

 

Sejenak, mari memungut sejarah pedih satu demi 

satu kemudian menyusunnya tak menjadi menara gading. 

Amarah sudah berusia satu dasawarsa, tapi seolah-olah 

masih menjadi artefak di dinding-dinding penjara 

ketidak-adilan dan disulam menjadi tirai emas para tiran. 

03 April 1996 Berawal dari kebijakan pemerintah dan 

keluarnya SK MENHUB tentang kenaikan tarif angkutan 

umum yang ditindak-lanjuti dengan SK walikota 

Makassar no: 900 tahun 1996 tentang penyesuaian tarif 

angkutan kota di kota Makassar. Kebijakan itu sangat 

memberatkan dan membuat semakin terpuruknya 

ekonomi masyarakat, maka dari inilah muncul geliat-

geliat mahasiswa Makassar dalam merespon kebijakan 

pemerintah yang sangat tidak memihak masyarakat. 

Geliat-geliat ini akhirnya berakibat digelarnya aksi 

demonstrasi besar-beasaran oleh mahasiswa Makassar. 

Senin, 08 April 1996 Pukul 10.00 pagi Sekitar 200an 

mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemuda 
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Indonesia Merdeka (FPIM) menggelar mimbar bebas di 

kampus UMI dan kemudian menuju ke DPRD tingkat I 

Sul-Sel untuk mengajukan memorandum pencabutan SK 

maut dari Gubernur no: 93/96 dan walikota no: 900 tahun 

1996. Senin, 22 April 1996 Pukul 10.00 pagi FPIM kembali 

menggelar mimbar bebas di kampus UMI Pukul 11.00 

pagi Terjadi insiden kecil antara mahasiswa dan pegawai 

gubernuran di kantor gubernur. 8 orang utusan FPIM 

keluar dari gedung gubernur tanpa mendapat hasil apa-

apa Pukul 12.00 siang Di jalan Urip Sumoharjo mahasiswa 

UMI melakukan aksi bakar ban. Selasa, 23 April 1996 

Pukul 11.30 siang Mahasiswa UMI menggelar aksi 

spontan dengan menahan mobil damri di jalan Urip 

Sumoharjo sebagai bentuk protes terhadap kebijakan 

pemerintah. Pukul 13.30 siang Aparat keamanan dari 

kepolisian datang dan segera membentuk pagar 

betis.kemudian terjadi dialog antara mahasiswa dan pihak 

kepolisian. 

Tiba-tiba satu truk aparat keamanan dari Garnisun 

datang dan membentuk pagar betis di belakang aparat 

kepolisian dan mamaksa mahasiswa untuk mundur dan 

masuk kedalam kampus. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak 
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yang tak bertanggung jawab dan melakukan aksi 

pelemparan batu sehingga aparat keamanan merengsek 

dan menyerbu masuk ke dalam kampus sambil 

melakukan aksi pemukulan dan menembakkan gas air 

mata. Dan lebih tragisnya lagi, mereka melakukan 

penamparan dan mencaci-maki mahasiswi yang ada di 

depan Fak. Ekonomi. Mereka juga merusak berbagai 

fasilitas kampus serta ratusan kendaraan roda dua dan 

satu kendaraan roda empat. Batu melawan senjata, itulah 

gambaran perlawanan mahasiswa pada saat itu. Sekitar 20 

orang mahasiswa ditangkap dan dipukuli sebelum 

diangkut. Pukul 16.00 sore Aparat keamanan mundur atas 

instruksi Kasdam VII Wirabuana Brigjen Pahrul Rosi dan 

mengadakan dialog dengan mahasiswa. Mahasiswa 

kemudian menuntut pembebasan mahasiswa yang 

ditangkap sampai pukul 19.00 malam tanpa syarat. Rabu, 

24 April 1996 Pukul 10.00 pagi Mahasiswa kembali 

melanjutkan aksi di depan kampus dengan menahan 

sebuah mobil pengangkut sampah sebagai bentuk 

kemarahan dari aksi masuk kampus dari aparat 

keamanan. Pagi itu 2 orang anggota ABRI di hadang dan 

dipukuli oleh mahasiswa Pukul 13.25 siang Aparat 
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keamanan dari kesatuan kavaleri tiba di depan pintu 

kampus lengkap dengan persenjataan dan tiga panser. 

Mereka kemudian masuk menyerang mahasiswa ke 

dalam kampus sementara mahasiswa mencoba menahan 

aparat masuk lebih jauh. Dalam suasana yang memanas, 

tiba-tiba ada yang melempar sebilah bambu yang 

berakibat masuknya aparat lebih dalam lagi. Pukul 14.00 

siang Mahasiswa mengadakan rapat di auditorium Al-

Jibra. Setelah itu sejumlah civitas akademika UMI 

melakukan dialog dengan aparat keamanan supaya 

membolehkan mahasiswa untuk pulang. Pukul 15.50 sore 

Aparat hanya mundur radius 3 meter di depan pintu 

kampus, bahkan mereka memukuli mahasiswa yang ingin 

pulang sehingga mereka lari dan kembali masuk kedalam 

kampus. Tidak hanya sampai di situ, mereka pun 

menyerang masuk dengan dua panser melalui pintu dua 

dan menembakkan gas air mata di halaman mesjid 

sehingga yang melaksanakan shalat Ashar harus lari 

karena tak sanggup menahan rasa pedih. Mahasiswa yang 

berada di pintu satu mencoba menahan aparat dengan 

cara melempari dengan batu, tetapi bala bantuan datang 

dan sebuah panser masuk bersama sejumlah aparat 
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bersenjata lengkap dan memaksa mahasiswa untuk 

mundur. Mereka menembak para mahasiswa bukan 

denagn tembakan peringatan tapi menembak untuk 

membunuh mahasiswa. Mahasiswa terdesak dan sebagian 

menyelamatkan diri lari ke dalam laboratotium dan 

ratusan mahasiswa lari ke tepi sungai pampang. Aparat 

kemudian mengejar mahasiswa yang berada di tepi 

sungai pampang kemudian memukul dengan beringas. 

Sebagian mahasiswa mencoba menyelamatkan diri 

dengan cara menlompat ke sungai, tapi pada dasar sungai 

pampang terdapat Lumpur setinggi 1 meter dan 

kedalaman kurang lebih 4 meter dengan arus bawah yang 

deras. Mahasiswa yang berlindung di fakultas di tangkap, 

lalu dipukuli dan ada yang ditelanjangi (laki-laki). 

Masyarakat yang tidak tega melihat kekejaman ini 

mencoba memahan aparat, tetapi mereka pun dipukuli 

dan ditangkap. Pukul 17.40 sore Aparat meninggalkan 

lingkungan kampus dan berjaga-jaga di depan kampus. 

Pukul 18.00 sore Masyarakat memberitahu mahasiswa 

yang selamat bahwa ada mahasiswa yang terjun ke sungai 

dan tak muncul-muncul. Pukul 18.15 malam Seorang 

mahasiswa tanpa identitas ditemukan sekarat dan dibawa 



46 | K e w a r g a a n  d a n  H a k - h a k  
 

ke RS 45. kemudian seorang mahasiswa tak bernyawa di 

temukan dengan posisi kepala sampai pinggul terbenam 

di Lumpur. Dia… adalah Saipul Bya, mahasiswa fak. 

Teknik Arsitektur angk. 94 Pukul 18.30 Praktis aparat 

keamanan menguasai kampus 100%. Mereka memaksa 

mahasiswa meninggalkan kampus.mereka yang keluar 

kemudian di caci-maki dan dilempari dengan batu. 

Aparat bermalam di kampus. Kamis, 25 April 1996 Pukul 

07.00 pagi Mahasiswa berusaha masuk ke kampus dengan 

segala cara karena diyakini masih ada korban yang belum 

ditemukan Pukul 08.15 pagi Mahasiswa dan masyarakat 

mencari korban dengan cara menyelam Pukul 09.00 

Kembali seorang korban tak bernyawa di temukan dan 

ternyata dia adalah Andi Sultan Iskandar. Pukul 12.45 

WITA.- Mayat disemayamkan di rumah sakit 45 dengan 

ambulance kecepatan lambat dan sekitar 100 mahasiswa 

berjalan kaki. Pukul 13.00 WITA. Masyarakat menemukan 

lagi M. Tasrif dengan luka dibagian muka dan badannya. 

Korban di semayamkan di Rumah Sakit 45 dan menuju 

kerumah duka. Melewati kantor gubernuran dan 

melakukan tindakan anarkis. Membakar tiga kendaraan 

aparat keamanan dan menggulingkan tiga tiang listrik. 26 
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april 1996 Pukul 6.00 Aparat keamanan menguasai 

kampus, mahasiswa tidak bisa masuk kampus tidak ada 

aktifitas perkuliahan. Identifikasi korban Syaiful bya, 

umur 21 tahun,mahasiswa teknik arsistektur umi 94 

alamat, BTN paropo blok D 10/9 makassar meninggal 

disungai pampang, pada hari rabu 24 April 1996,. Pukul 

18.15 malam dengan luka memar di bagian dada dan 

belakang seperti bekas pukulan. Di kebumikan, 25 april 

1996 di gorontalo. Andi Sultan Iskandar umur 21 tahun, 

mahasiswa fakultas ekonomi akuntansi, angkatan 1994. 

Alamat jl. Sukariya 1 No.77 Makassar. Meninggal dengan 

luka pada dada bagian kiri bekas tusukan benda tajam. 

Wajah, jidat, kepala, dada dan punggung memar dan 

bengkak bekas pukulan benda keras.Jenasah dikebumikan 

di kuburan dadi Makassar pada hari jum’at 1996 pada 

pukul 13:00 WITA. Tasrif, umur 21 tahun, mahasiswa 

fakultas ekonomi studi pembangunan, angkatan 1994. 

Alamat Jl. Tidung VII/Stp VII/No. 55 Perumnas Makassar. 

Dianiaya oleh militer dengan benda keras dan dibunuh 

kemudian ditenggelamkan di sungai pampang. Mayatnya 

ditemukan dengan luka bekas tusukan benda tajam pada 



48 | K e w a r g a a n  d a n  H a k - h a k  
 

leher sebelah kanan, pada wajah dan tubuhnya terdapat 

luka memar dan bengkak 

Persidangan Kasus April Makassar Berdarah 

Sekitar lima ribu mahasiswa dari berbagai 

perguruan tinggi di Makassar, Sulawesi Selatan, turun ke 

jalan untuk berunjuk rasa, Sabtu (24/4), menuntut 

peradilan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap kematian 

tiga mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) saat 

terjadi bentrok dengan aparat keamanan, April 

1996.Sebelumnya, unjuk rasa dilakukan para mahasiswa, 

seperti dari UMI, Universitas '45, Universitas 

Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas 

Islam Makassar dan sejumlah perguruan tinggi lainnya 

di depan kampus masing-masing. Kemudian, para 

mahasiswa membakar ban-ban bekas dan menutup jalan, 

hingga kemudian para mahasiswa bergabung dan 

melakukan konvoi keliling kota. Massa mengendarai 

ratusan sepeda motor dan mobil bak terbuka. Akibatnya, 

jalan-jalan utama di Makassar, seperti jalan Urip 

Sumoharjo, Gunung Bawakaraeng dan Jenderal 

Sudirman, macet total. . Massa sempat mendatangi 

Markas Komando Daerah Militer VII/Wirabuana. Tapi, 
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para mahasiswa tidak berhasil masuk, karena pintu 

markas tentara itu ditutup rapat. Beberapa kali massa 

berusaha memaksa masuk dengan menggoyang-

goyangkan pintu besi itu, tapi tetap tidak berhasil. Tidak 

terlihat penjagaan ketat di Markas Kodam VII, hanya 

petugas piket dan beberapa anggota dari satuan 

intelijen.Tertahan di luar, mahasiswa terpaksa hanya 

menggelar orasi dari atas mobil di depan Markas Kodam 

VII. Setelah membacakan pernyataan sikapnya, para 

mahasiswa melanjutkan konvoi ke Monumen Mandala. 

Di monumen perjuangan pembebasan Irian Barat itu, 

mahasiswa mendeklarasikan sikap anti kekerasan dan 

menyatakan sikap bersama, menuntut Komisi Nasional 

HAM untuk mengusut tragedi 24 April 1996 -dikenal 

dengan "Amarah" atau April Makassar Berdarah- yang 

menewaskan tiga mahasiswa. Para mahasiswa juga 

menuntut dibentuknya Panitia Khusus Amarah untuk 

mengusut tuntas kasus pelanggaraan HAM yang terjadi 

dalam peristiwa itu. Para mahasiswa menilai, peristiwa 

"Amarah" identik dengan kasus pelanggaran HAM 

seperti tragedi Trisakti di Jakarta. Saat itu, hampir 

seluruh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi 
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berunjuk rasa untuk menolak kenaikan tarif angkuan 

kota dari Rp. 300 menjadi Rp. 500. Keputusan 

penyesuaian tarif itu tertuang dalam Surat Keputuan 

Wali Kota Makassar nomr 900, pertanggal 17 April 1996. 

Saat berunjuk rasa, mahasiswa UMI kemudian bentrok 

dengan tentara. Bahkan, tentara bersama kendaraan 

pansernya memasuki kampus UMI. Bahkan sampai 

sekarang, tindakan represif militer terus dikecam para 

mahasiswa. Tentu saja, ini membuat para mahasiswa 

juga menuntut dibatalkannya Rancangan Undang 

Undang TNI dan Badan Intelijen Negara, dicabutnya 

Undang Undang tentang Pemberantasan Terorisme dan 

dwi fungsi TNI. Akhirnya, para mahasiswa menyatakan 

menolak calon presiden dan wakil presiden dari militer. 

"Dari beberapa kasus pelanggaran HAM dan juga aksi 

kekerasan militer di Indonesia, seperti Peristiwa Tanjung 

Priok, Lampung, Papua, tragedi Trisakti, tragedi 27 Juli 

1997 dan Amarah 1996 di Makassar, semuanya 

melibatkan aparat militer. Kami menuntut dilakukan 

pengusutan tuntas terhadap tragedia Amarah," kata Muh 

Jamil, salah seorang koordinator aksi.Salah seorang 

orangtua korban yang ikut dalam aksi mahasiswa, Andi 
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Mubin Patongai (ayah Sultan Iskandar) juga mendesak 

penyelesaian kasus yang telah menewaskan putranya. 

Mubin menuntut dilakukannya peradilan HAM seperti 

kasus pelanggaran HAM lainnya. "Sudah habis uang 

saya bolak-balik Jakarta untuk mencari penyelesaian 

kasus ini. Tapi, sampai sekarang belum juga ada tanda-

tanda penyelesaian," katanya.Menurut Mubin, tidak 

adanya perhatian pemerintah untuk menyelesaikan 

kasus itu. Bahkan, keluarga korbanpun tidak pernah 

mendapat santunan akibat peristiwa itu. "Barulah dalam 

peringatan delapan tahun ini, saya dipanggil Rektor UMI 

yang menyatakan akan membantu," kata Mubin. Tapi, 

Mubin sendiri belum tahu seperti apa bantuan itu. 

Sidang komisi disiplin terhadap anggota Polri yang 

terlibat dalam kasus penyerangan aparat ke kampus UMI 

Makassar kembali digelar. Dalam sidang ini, 4 perwira 

polisi dinyatakan bersalah oleh hakim. Sidang digelar di 

Mapolda Sulawesi Selatan di Makassar, Senin 

(10\/5\/2004). Keempat perwira itu adalah AKP 

Parambungan, Yeri Santos Mangiri, Iptu Drs If Erwanto, 

dan Ipda Aldi Subarsono. AKP Parambungan yang kini 

Pjs Kapolsek Panakkukang dijatuhi hukuman teguran 
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keras secara tertulis dan penempatan dalam tahanan 

khusus selama 12 hari. Iptu Yeri Santos Mangiri yang saat 

ini Wakapolsek Panakkukang dicopot dari jabatannya dan 

ditahan selama 17 hari. Sementara Iptu Drs If Erwanto, 

Kanit I Jitkaor Reskrim, dengan hukuman pembebasan 

dari jabatan dan tahanan khusus selama 17 hari. 

Sedangkan Ipda Aldi Subarsono, Kepala Sentra Pelayanan 

Kepolisian (KSPK), dengan hukuman bebas dari jabatan 

dan penempatan dalam tahanan khusus selama 14 hari. 

Keempat perwira ini dinyatakan melanggar pasal 4 

(d),(e),(f),(h), PP No 2 tahun 2003 tentang Peraturan 

Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Sidang 

yang dipimpin oleh AKBP Mahmud Abduh ini dimulai 

pukul 12.30 WITA dan pembacaan vonis berakhir pada 

pukul 18.00 WITA. Sekadar diketahui, sidang disiplin ini 

telah berlangsung sejak kamis lalu (7\/5\/2004). Sebanyak 

12 bintara telah dijatuhi hukuman selama 21 hari 

ditempatkan di tahanan khusus. Rencananya sidang 

disiplin akan tetap berlanjut Selasa (11\/5\/2004) besok. 

Masih ada 6 perwira yang akan diperiksa dalam sidang 

disiplin, antara lain mantan Kapolresta Makassar Timur 
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AKBP Eko Sukrianto, dan Mantan Kapolwiltabes Kombes 

Jose Risal. 

Tanggapan 

Menurut saya hal tersebut sama sekali benar-benar 

melanggar HAM, Karena pihak aparat begitu kejam 

memperlakukan mahasiswa dengan seenaknya, 

berdasarkan kasus yang saya baca dan saya pahami pihak 

aparatlah yang salah yang dengan  arogannya masuk 

kekampus dan membubarkan mahasiswa secara membabi 

buta, bisa pula kita bayangkan seseorang yang tengah 

melalukan ibadah sholat di Mesjid kemudian diberikan 

gas air mata itu sangatlah tidak terpuji, dan itu benar-

benar melanggar HAM seseorang untuk melaksanakan 

ibadah, kemudian juga para aparat dengan seenaknnya 

memaksa dan menyakiti para mahasiswa dengan senjata 

yang mereka digunakan, belum lagi mahasiswa yang 

dilucuti pakaiannya oleh aparat itu sangat tidak 

manusiawi dan benar-benar melanggar HAM kita sebagai 

manusia, mungkin para aparat berpikir dengan cara itulah 

satu-satunya cara untuk membubarkan aksi mahasiswa 

padahal itu cara yang tidak tepat, mungkin juga para 
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aparat merasa jabatan yang mereka miliki bisa membuat 

mereka semena-mena dalam membubarkan aksi 

mahasiswa  dengan cara kekerasan yang sangat 

keterlaluan tanpa mempertimbangankan sebab akibat 

yang akan terjadi kedepannya, padahal bukankah  semua 

tindakan yang dilakukan  oleh pihak aparat  ada 

prosedurnya dan para aparat juga memiliki kode etik 

yang menjadi rambu-rambunya dalam menjalankan 

tugasnya sebagai abdi negara, pada hakikatnya kekerasan 

apabila dilawan dengan kekerasan maka tidak akan 

menghasilkan apa-apa, maka harus ada salah satunya 

yang menjadi penyejuk yang harus dilakukan dengan cara  

yang damai dan negosisasi antara mahasiswa dan para 

aparat, mungkin dengan cara yang baik-baik ini dan tidak 

brutal tidak akan membuat kerusakan dan mengakibatkan  

korban jiwa. Disini mahasiswa yang melakukan aksi 

demo mungkin juga terbawa emosi jadi mereka 

melakukan aksi-aksi yang tidak terpuji. Dan mahasiswa 

pun melakukan aksi demo karena memiliki alasan 

mengapa mereka melakukannya ditambah lagi keadaan 

perekononian yang tidak stabil, belum lagi kasus ini 

sampai-sampai memakan tiga korban jiwa yaitu para 
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mahasiswa yang cara kematiannyapun juga tidak wajar 

dan itu disebabkan oleh ulah para aparat yang tidak 

menusiawi, begitupula dengan kasus persidangannya 

yang begitu lambat diproses, yang memakan waktu 

cukup lama dan membuat para keluarga banyak 

kehilangan dari segi materi hanya gara-gara masalah 

persidangannya yang sangat  alot, mungkin para aparat 

mengandalkan jabatan yang mereka miliki sehingga 

dengan mudah dapat mengatur persidangan ataupun 

dapat langsung terbebas, bukankah kita sebagai warga 

Negara memiliki hak yang sama dimata hukum dan 

berhak mendapatkan keadilan dan kesetraan yang sama, 

dan kita juga memiliki HAM dan setiap manusia pun 

memiliki HAM dan dari kasus ini terdapat pelanggaran 

HAM yang pertama masalah penganiyaan yang 

dilakukan oleh aparat kepada mahasiswa yang sungguh 

tidak manusiawi sehingga menyebabkan jatuhnya korban 

jiwa yang kedua adalah masalah persidangan yang cukup 

alot bukan kah kita sebagai manusia terkhususnya rakyat 

Indonesia memiliki persamaan dan derajat yang setara 

dihadapan hukum, janganlah menjadikan hukum di 

Indonesia Tajam kebawah dan Tumpul keatas karena 
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semua berhak menuntut keadilan walaupun pada 

akhirnya sidang kasus ini menuai hasil. 

Kesimpulan 

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa 

setiap orang memiliki HAM yang telah ada sejak mereka 

lahir dan merupakan anugrah dari tuhan yang maha 

Esa,kita seharusnya saling menghargai satu sama lain dan 

professional dalam menjalankan tugas masing-masing. 

Jangan karena emosi dan dendam menjadikan kita 

berlaku seenak-enaknnya, kita harus saling menghargai 

dan menjunjung tinggi HAM masing-masing, serta 

mematuhi peraturan yang berlaku. 
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Kasus Pelanggaran HAM Terhadap Anak  

di Indonesia 

 

 Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang 

melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia 

mustahil dapat hidup sebagai manusia. Adapun Hak asasi 

manusia ini tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi manusia, menurut UU ini, 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.  

 Dari defenisi dan pengertian HAM tersebut dapat 

diketahui bahwa sejatinya HAM  telah ada sejak kita lahir 

di dunia, dimana hak-hak kita sebagai manusia sudah 

disediakan oleh tuhan yang maha Esa, karena HAM 

merupakan anugerah Tuhan, bukan pemberian dari 

siapapun. 
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 Di Indonesia pelaksanaan dan penyelenggaraan 

terhadap Hak-Hak asasi manusia belum sepenuhnya 

berjalan dengan baik, karena dapat kita lihat realita yang 

ada sampai sekarang ini berbagai persoalan yang terkait 

dengan hak asasi manusia masih terjadi dimana-mana. 

Salah satu contoh pelanggaran HAM di Indonesia yang 

juga menjadi persoalan serius adalah tentang pelanggaran 

HAM terhadap anak.  

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu 

bentuk pelanggaran HAM yang merusak masa depan, 

dari tahun ketahun kasus pelanggaran HAM terhadap 

anak semakin meningkat, Komnas perlindungan anak 

mencatat bahwa sejak tahun 2009 kasus kekerasan yang 

terjadi pada anak meningkat. Dalam pasal 28B ayat (2) 

UUD 1945 ‚setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi‛. Dari pasal tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak berhak atas 

kehidupan yang nyaman dan penuh kasih sayang tanpa 

adanya kekerasan dan diskriminasi dari siapa saja. Akan 

tetapi kenyataan yang kita lihat di Indonesia pelanggaran 

terhadap hak Asasi anak masih menjadi masalah yang 
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konkret dengan berbagai bentuk pelanggaran HAM 

seperti tindak kekerasan, pelecehan terhadap anak di 

bawah umur, bullying dan diskriminasi. Dan satu hal 

yang sangat dimiriskan dari tindak pelanggaran ini tidak 

jarang ditemukan biasannya pelaku nya adalah orang 

terdekat maupun kerabat dari korban padahal seharusnya 

mereka mengemban tugas untuk melindungi dan menjaga 

anak nya dari tindak pelanggaran HAM tersebut,  

Adapun beberapa contoh kasus pelanggaran HAM 

terhadap anak salah satunya adalah kasus Angeline, 

seorang anak beumur 8 tahun di Denpasar Bali, kejadian 

ini terjadi pada 2 tahun silam tepatnya pada bulan Mei 

2015, anak yang berusia 8 tahun itu ditemukan tewas 

terkubur di belakang rumahnya. Bukan hanya kasus 

pembunuhan yang dialami oleh anak malang ini akan 

tetapi anak ini juga terbukti telah mengalami kekerasan 

seksual sebelum meninggal dunia. Bocah berusia 8 tahun 

ini semasa hidupnya seringkali mengalami tindakan 

kekerasan dan diskriminasi dari ibu angkatnya, padahal 

seharusnya walaupun angeline ini hanya anak angkat dari 

Margaret akan tetapi ia juga memiliki hak dan perlakuan 

yang sama sebagai seorang anak, hal ini sudah sangat 
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jelas tertulis dalam UU Nomor 23 tahun 2002 mengenai 

perlindungan anak, yang mana pada pasal ini dijelaskan 

bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 

(Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. Hal-hal yang dilindungi dalam UU ini yaitu 

diantaranya mengenai jaminan kesejahteraan tiap warga 

negaranya (termasuk anak), juga perlindungan anak dan 

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang 

serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat sebagai seorang manusia dan mendapat 

perlindungan dari tindak diskriminasi dan kekerasan.  

Kasus-kasus yang menyangkut masalah tindak 

pelanggaran terhadap Anak bukan hanya di dapati 

dilingkungan keluarga, akan tetapi di tempat ia belajar 

seperti disekolah tak jarang pula kita temui tindak 

pelanggaran hak-hak asasi anak. Misalnya seorang guru 

yang melakukan tindak kekerasan fisik kepada siswa nya 

hanya karena persoalan sepele dan sebagainya. Dan masih 

banyak lagi contoh kasus diluar sana yang terkait dengan 

pelanggaran terhadap Hak asasi anak.  
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Meskipun di Indonesia telah banyak Undang-

undang yang mengatur tentang HAM, akan tetapi apabila 

tidak ada kerja sama dan dukungan dari berbagai elemen 

pemerintah dan masyarakat tentang penegakan HAM di 

Indonesia semuanya tidak akan berjalan dengan baik, dan 

perlu pula kita tanamkan dalam diri kita masing-masing 

bahwa setiap manusia di dunia ini mempunyai Hak-hak 

yang mana hak tersebut tidak boleh direnggut oleh siapa 

pun dan dengan maksud dan tujuan apapun. Terutama 

kesadaran kita terhadap Hak-hak asasi anak sangat perlu 

ditingkatkan, kita yang seharusnya  sebagai seorang yang 

lebih tua harus menyayangi dan melindungi yang lebih 

muda. Sehingga pada akhirnya dengan tumbuhnya 

kesadaran tersebut dan dengan diadakannya kerja sama 

yang baik antara masyarakat dan pemerintah penegakan 

HAM di Indonesia akan berjalan baik sebagaimana 

mestinya.  
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HAM dan Aksi Bom Bali 2002 

 

Peristiwa ini terjadi pada tahun 2002. Sebuah bom 

diledakkan di kawasan Legian Kuta, Bali oleh sekelompok 

jaringan teroris. 

Kepanikan sempat melanda di penjuru Nusantara 

akibat peristiwa ini. Aksi bom bali ini juga banyak 

memicu tindakan terorisme di kemudian hari. 

Peristiwa bom bali menjadi salah satu aksi 

terorisme terbesar di Indonesia. Akibat peristiwa ini, 

sebanyak ratusan orang meninggal dunia, mulai dari turis 

asing hingga warga lokal yang ada di sekitar lokasi. 

 

Menurut saya mengenai kasus ini pastinya sangat 

merugikan banyak orang dimana kasus ini sebanyak 

ratusan orang meninggal dunia,padahal sebagaimana 

yang kita ketahui pada pasal 28A berbunyi ‚Setiap orang 

berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup 

dan kehidupannya‛. Tetapi sangat banyak manusia yang 

tidak paham tentang adanya pasal atau ketentuan tersebut 

yang berakibat banyaknya masalah masalah pelanggaran 

HAM seperti aksi Bom Bali 2002. 
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Pada daftar tersangka Aksi Bom Bali 

2002,semuanya berasal dari Indonesia yang dimana 

menurut saya akan membuat nama Indonesia menjadi 

buruk dimata Negara Negara lainnya,yang akan menilai 

bahwa Indonesia adalah Negara yang tidak mematuhi 

suatu peraturan yang ada. 

 

Aksi Bom Bali juga sangat berpengaruh pada 

ekonomi masyarakat tersebut karena penghasilan 

pemerintah menurut akibat kurangnya wisatawan yang 

datang karena aksi bom bali tersebut,bukan hanya sekali 

tetapi setelah aksi bom bali II terjadi,ekonomi pemerintah 

pun semakin kacau karena banyaknya turis yang tidak 

ingin nyawanya terancam,Padahal seperti yang kita 

ketahu pariwisata kota Bali sangat banyak diminati para 

turis atau wisatawan dari dalam maupun luar negeri. 

 

Bukan hanya berdampak pada perekonomian 

tetapi menurut saya berdampak banyak juga kepada 

mental dari korban yang akan mengganggu kejiwaan,dan 

bukan hanya dari korban, tetapi masyarakat yang 
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menetap di Bali akan merasa tidak aman lagi untuk tetap 

tinggal atau menetap dikota tersebut 

 Kejahatan-kejahatan seperti aksi diatas seharusnya 

lenyap. Aksi-aksi tersebut hanya mengganggu 

ketenteraman kehidupan serta keamanan hidup seseorang 

maupun kelompok. Penanggulangan aksi terorisme yang 

telah banyak dilakukan oleh negara sudah seharusnya 

lebih ditingkatkan lagi terutam di daerah-daerah yang 

sering menjadi sasaran aksi terorisme seperti di Bali. 
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Rendahnya Pelayanan Kesehatan 

 

       Kesehatan adalah hal yang penting bagi 

manusia tanpa membedakan status sosialnya. Jika 

seseorang sakit maka ia tidak akan mampu melaksanakan 

berbagai  tugas dan kewajibannya. Hal tersebut sangat 

berpengaruh bagi kelangsungan hidup keluarganya. Oleh 

karena itu semua orang berlomba-lomba menjaga 

kesehatanya. Tapi sayang sekali, penyakit sering tiba-tiba 

datang dalam kehidupan manusia. Bagi orang yang 

mampu mereka dapat dengan mudah memperoleh 

perawatan atau pengobatan dengan biaya mereka sendiri, 

tetapi bagaimana dengan nasib warga miskin bagi mereka 

kesehatan merupakan hal yang sangat mahal. 

            Bagi warga miskin untuk mendapatkan 

pelayanan  kesehatan yang memuaskan adalah hal yang 

sulit. Mereka harus memenuhi berbagai macam syarat 

yang ditentukan oleh pihak rumah sakit. Sayat-syarat 

tersebut menjadi alat untuk mempersulit pasien dari 

golongan masyarakat miskin untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan. Pihak rumah sakit lebih 
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mementingkan syarat dari pada pelayanan yang 

diberikan. Contohnya saja di rumah sakit dipedesaan ada 

seorang ibu yang ingin melahirkan dan rumah sakit 

tersebut tidak mengacuhkan ibu hamil tersebut, kerena 

ibu tersebut tidak memiliki uang untuk biaya persalinan 

yang akan dilaksanakan. Dari situ saja kita dapat melihat 

dimana kebijakan pemerintah dalam memperhatikan 

masyarakat yang tidak  mampu. Marilah kita lebih 

memperhatiakan masyarakat kurang mampu khususnya 

didaerah pedesaan. Karena didaerah pedesaan tersebut 

lebih sulit dipantau dan diperhatikan oleh pihak-pihak 

pemerintahan, khususnya dibidang kesehatan baik dari 

segi transportasi maupun tenaga medis. Di daerah 

pedesaan tenaga medis sangat terbatas begitu juga dengan 

alat-alat medisnya. Oleh sebab itu hendaklah pemerintah 

lebih memperhatikan masyarakat golongan miskin. 

            Pasien kalangan kurang mampu sering kali 

mendapatkan perlakuan yang berbeda dari pihak rumah 

sakit. Mereka dijadikan pasien kelas dua. Pihak rumah 

sakit lebih mendahulukan pasien yang memiliki uang dari 

pada pasien yang menggunakan Jamkesmas ( Jaminan 

Kesehatan Masyarakat ). Walaupun mereka dalam 
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keadaan sekarat, mereka harus rela menunggu setelah 

pasien yang memiliki uang tersebut. Diskriminasi dalam 

hal pelayanan inilah yang membuat masyarakat kecewa 

dengan kinerja pemerintah khususnya dibidang 

kesehatan. Oleh sebab itu ayo kita lebih memperhatiakan 

masyarakat yang kurang mampu dalam bidang kesehatan 

dengan cara memberikan pelayanan lebih adil dan tidak 

membeda-bedakan masyarakat dari golongan yang 

mampu dengan golongan yang kurang mampu. Di 

harapkan kepada pihak rumah sakit janganlah membeda-

bedakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat golongan 

miskin atau masyarakat kurang mampu dengan 

masyarakat golongan yang mampu. 

            Upaya pemerintah untuk memberikan 

pelayanan kesehatan kepada warga miskin melalui 

Jamkesmas masih belum dapat terealisasi dengan baik. 

Banyak pasien pengguna Jamkesmas masih saja dipersulit 

dengan urusan administrasi. 
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Kasus Dukun Santet Di Banyuwangi 

 

Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada tahun 1998. 

Pada saat itu di Banyuwangi sedang marak maraknya 

terjadi praktek dukun santet di desa desa. Warga sekitar 

yang berjumlah banyak mulai melakukan kerusuhan 

berupa penangkapan serta pembunuhan terhadap orang 

yang dituduh sebagai dukun santet. Sejumlah orang yang 

dituduh dukun santet pun dibunuh tanpa peradilan, ada 

yang dibacok, dipancung bahkan dibakar hidup-hidup. 

Tentu saja polisi bersama anggota TNI dan ABRI tidak 

tinggal diam, mereka menyelamatkan orang yang dituduh 

dukun santet yang beruntung masih selamat dari amukan 

warga. 

Menurut saya sebagai warga atau masyarakat 

sebaiknya menyelidiki dan mecari tau tentang siapa yang 

melakukan praktek dukun tersebut karena tanpa bukti 

yang jelas dan langsung mengambil tindakan pada 

seseorang yang terkena tuduhan tanpa adanya saksi mata  

bahwa orang itu melakukan praktek dukun santet,dan 

kasus diatas jelas jelas belum terbukti bahwa orang itu 
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yang melakukannya walaupun ada dari sebagian orang 

yang dibunuh tersebut termasuk dalam orang yang 

melakukan praktek dukun santet tapi bagaimana dengan 

orang orang yang bukan dukun santet,sampai-sampai 

diantara mereka ada yang tang merupakan guru mengaji  

meski seperti itu warga tetap menghakiminya sampai 

sampai melakukan tindakan yang tidak sewajarnya 

dilakukan oleh manusia ke manusia yang lain bahkan 

warga dengan jumlah yang banyak melakukan kepada 

orang yang dituduh seperti dipacung,dibacok hingga 

dibakar hidup-hidup,dimana hati nurani warga daerah 

tersebut yang langsung melakukan tidakan pembunuhan 

yang merupakan hal yang sangat tidak patut 

dilakukan,bagaimana nasib keluarga mereka yang melihat 

orang terdekatntya dibunuh tanpa ada bukti yang 

menunjukkan bahwa dia melakukan prekte dukun santet, 

dan pasti keluarga korban hingga masyarakat daerah 

tersebut mengalami trauma yang berat,untuk pemerintah 

disini harus turun tangan kepada keluarga korban 

khususnya korban pembunuhan yang tidak terbukti 

melakukan tindakan tersebut dan mungkin saja dengan 

adanya kejadian ini daerah banyuwangi khususnya 
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daerah yang menjadi tempat kejadian tersebut sudah 

tidak baik di mata masyarakat lain dan korban yang 

dibunuh tanpa bukti pasti nama baiknya juga sudah 

tercoreng dimata masyarakat karena tuduhan prektek 

dukun santet,dalam hal ini juga untung saja aparat 

kepolisian dan TNI lansung turun tangan dalam kasus 

pembunuhan dukun santet sebelum banyak yang 

meninggal dan mereka beruntung telah menyelamatka 

sebagian dari mereka yang dituduh walaupun sudah 

banyak yang meninggal dalam kasus tersebut mencapai 

ratusan orang yang terbunuh dan dan sebagian dari 

korban tersebu adalah orang yang belum benar benar 

melakukan tindakan praktek dukun santet dan bahkan 

bukan orang yang melakukan tindakan tersebut dan 

kasus ini harus benar-benar diselidiki dan ditindak lanjuti 

agar tidak ada lagi korban korban selanjutnya yang di 

bunuh dengan keji tanpa bukti kuat yang 

melatarbelakanginya,dan saya tidak habis pikir dengan 

warga masyarakat banyuwangi yang melakukan 

pembunuhan,orang-orang tersebut juga harus disediki 

lebih lanjut karena tindakan yang mereka lakukan sangat 

merugikan warga banyuwangi yang lainnya karena 
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merusak nama baik daerah Banyuwangi itu sendiri dan 

tentunya korban seperti guru mengaji yang juga rusak 

harkat dan martabat nya karena tuduhan yang keji yang 

di tuduhkan kepadanya. 

Sebagai kesimpulan dalam kasus ini yang 

terpenting adalah jangan melakukan tindakan apapun 

yang belum benar-benar ada bukti yang mendasari 

masalah tersebut yang akan nantinya menimbulkan 

masalah yang berkelanjutan apalagi sampai melakukan 

tindakan kejahatan seperti dibacok,dipacung,hingga di 

bakar hidup hidup,jangan melakukan tindakan kejahatn 

tanpa bukti yang akan merusak nama baik seseorang 

seperti dalam kasus pembunuhan di atas yakni Kasus 

Dukun Santet di Banyuwangi yang korbannya hingga 

ratusan jiwa dan sebagian dari korban tersebut adalah 

orang yang tidak bersalah dan orang yang di tuduh tanpa 

adanya bukti yang kuat 
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Pembantaian Etnis Rohingya 

 

Akhir-akhir ini publik ramai mengenai konflik 

yang terjadi di Myanmar,dimana terjadi pembantaian 

etnis muslim rohingya.Kasus ini merupakan pelanggaran 

HAM berat,bagaimana tidak,lebih dari 6000 etnis 

rohingya tewas akibat pembantaian ini.Publik merasa 

pembantaian tersebut sangatlah keji dan tidak manusiawi. 

Dari media massa kita bisa melihat betapa 

kejamnya militer myanmar terhadap etnis rohingya. 

Mereka melakukan pembantaian mulai dari pembakaran 

pemukiman,penembakan,pemukulan,dan penindasan 

yang dilakukan terus-menerus. 

Kejadian ini sudah terjadi sangatlah lama dimana  

pemerintah Myanmar tak pernah mengakui etnis 

Myanmar sebagai salah satu etnis yang ada di 

Myanmar.Padahal mereka telah lama hidup di Myanmar 

khususnya di daerah sebelah barat Myanmar.Menurut 

sumber dari internet etnis rohingya dalah etnis paling 
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kecil di negara tersebut,dan merupakan etnis muslim 

paling minoritas. 

Mereka tak mendapat hak kewarganegaraan di 

negara Myanmar yang merupakan penduduk mayoritas 

beragama budha.Padahal mereka sepatutnya bisa 

mendapat hak untuk di akui serta mendapat identitas 

yang sah di Myanmar.Akan tetapi pihak pemerintah 

mengatakan bahwa di hingga adalah imigran gelap dari 

daerah bagladesh dan tak mempunyai hak apapun . 

Dari kejadiannya pembantaian inilah publik 

mengecam tindakan militer Myanmar agar segera di usut 

tuntas oleh badan perdamaian dunia atau 

PBB,.Namun,menurut keterangan pihak PBB mereka tak 

mempunyai wewenang untuk mengurusi kasus tersebut 

karena etnis rohingya dianggap warga ilegal di 

Myanmar,dan tidak masuk dalam aturan yang berlaku di 

PBB.sehingga mereka tak mampu untuk turun 

tangan.Sungguh miris derita para etnis rohingya.Mereka 

tak mampu hidup tentram,nyaman,damai apalagi jauh 

sekali dari sejahtera .Mereka seperti tak punya apa-apa 

untuk mampu bertahan hidup.Dari kejadian pembantaian 
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inilah banyak etnis rohingya yang memilih untuk pindah 

ke negara-negara lain termasuk indonesia.Pihak 

pemerintah indonesia pun memberikan bantuan kepada 

rohingnya   untuk tinggal dibeberapa daerah di indonesia 

seperti aceh dan makassar. 

Mereka di beri bantuan makanan   maupun obat-

obatan.Dan banyak pula kegiatan penggalangan dana 

untuk etnis rohingya.Dengan kegiatan ini diharapakan 

mampu membantu etnis rohingya. Dari sinilah 

diharapkan agar konflik yang terjadi di Myanmar segera 

terselesaikan dan etnis rohingya mampu hidup sejahtera 

dan hidup berdampingan dengan masyarakat. 
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Kasus Paniai Berdarah 

 

Kasus ini terjadi pada hari Minggu 7 Desember 

2014 sekitar pukul 0.15 a.m. Pada saat itu, Sebuah mobil 

fortuner yang melaju tanpa lampu di depan  pondok natal 

yang menuju ke Madi. Tiga orang pemuda yang berada di 

tempat tersebut kemudian menyampaikan pendapatnya 

kepada pengendara mobil tersebut untuk menyalakan 

lampu mobilnya. Mereka juga berpendapat bahwa 

setidaknya anda dapat menghargai kami jadi kami juga 

bisa menghargai anda. Akan tetapi pengendara mobil 

yang merupakan seorang aparat keamanan langsung 

lewat tanpa ada pembicaraan. Dan ketiga pemuda itu 

kembali ke pondoknya untuk kembali merayakan natal. 

Beberapa menit  kemudian, saat mereka sedang 

asyik menikmati lagu natal tiba-tiba sebuah truk aparat 

gabungan dan mobil fortuner dari arah Madi berhenti di 

depan pondok tersebut. Mereka pun menganiaya salah 

satu pemuda tersebut yaitu Yulianus Yeimo hingga tak 

berdaya dan membongkar pondok natal tersebut. 
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Pada malam pasca penganiayaan itu terjadi, 

masyarakat dari kampung Ipakiye berinisiatif pergi ke 

Enarotali untuk menayakan dan meminta penjelasan dari 

aparat keamanan mengenai alasan terjadinya 

penganiayaan dan mengenai pelaku tersebut. 

Karena belum adanya kejelasan dari masalah 

tersebut dan merasa aparat Negara bertindak sesuka hati 

dan semaunya, sekitar pukul 10.00 WIT masyarakat lalu 

membakar satu buah mobil Fortuner yang diduga sebagai 

mobil yang semalam melintas di depan pondok natal. 

Setelah itu mereka berkumpul di lapangan Karel Gobai, 

sambil bernyanyi. Tindakan masyarakat ini ternyata 

ditanggapi secara brutal oleh aparat keamanan. Mereka 

(ABRI) langsung menembak masyarakat yang ada di 

lapangan Karel Gobai itu. Lapangan Karel Gobai itu 

terletak kantor koramil dan kantor polisi. Mereka (korban) 

itu benar-benar masyarakat sipil dan pelajar. Jadi 

peristiwa berdarah di Paniai ini tidak ada kaitan dengan 

Papua Merdeka atau TPN OPM,‛Kata saksi lapangan. 

      Dalam kejadian tersebut menyebabkan lima 

pelajar SMA Negeri 1 Paniai Timur meninggal dunia 
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yaitu: Simon Degei, Otianus Gobai, Alfius Youw, Yulian 

Yeimo, Abia  Gobai  dan 17 orang lainnya luka berat 

diantaranya :   Bernadus Magai Yogi, Akulian Degey, 

Agusta Degey, Andarias Dogopia, Abernadus Bunai, Neles 

Gobay, Jerry Gobay,  Marice Yogi, Oktovianus Gobay, 

Yulian Tobai, Yuliana Edoway, Jermias Kayame , Selpi 

Dogopia Oni  Yeimo, Yulian Mote, Oktovianus Gobay, 

Noak Gobai. 

Meskipun Presiden Joko Widodo menyatakan 

bahwa tim pencari fakta akan dibentuk, tapi tetap tidak 

diketahui apakah penyelidikan itu akan menjadi 

kerjasama yang terdiri dari tentara, polisi, Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia (Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia, Komnas HAM) , dan pemuka adat Papua, sesuai 

dengan rekomendasi dari Komnas HAM. Pentingnya 

penyelidikan bersama tersebut akan memastikan bahwa 

personil militer yang bertanggung jawab bisa 

dipertanyakan dan dimintai pertanggungjawaban. Analis 

politik dan hak asasi manusia menduga bahwa 

penembakan 8 Desember itu  mungkin dipicu oleh militer 

yang berani setelah pengumuman dukungan Jokowi 
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terhadap komando daerah militer baru (Komando Daerah 

Militer, Kodam) di Papua.  

Pelanggaran-pelanggaran oleh militer Indonesia 

yang telah lama terjadi di Papua ini, diabadikan oleh 

budaya impunitas, menunjukkan bahwa rencana tersebut 

tidak sesuai dengan janji Jokowi sebelumnya untuk 

melindungi hak asasi manusia di Papua. Pada tanggal 27 

Desember, puluhan demonstran-demonstran di Jayapura 

ditangkap karena memprotes rencana kunjungan Presiden 

Jokowi. Para demonstran-demonstran, bersama dengan 

kelompok masyarakat sipil Papua lainnya, menolak 

kunjungan Jokowi sebagai tanggapan terhadap Paniai 

Berdarah. 

Dari kasus diatas sudah jelas bahwa penganiayaan, 

penyiksaan dan pembunuhan sudah menjadi kasus yang 

sering terjadi, dan tindakan tersebut belum diketahui 

secara pasti awal mulanya. Aksi aparat negara yang 

melanggar hak asasi warga sipil adalah tindakan yang 

melalaikan kewajiban utama dalam melindungi dan 

menjamin hak asasi warga negaranya. Sebagaimana setiap 

negara termasuk Indonesia diwajibkan untuk 
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melaksanakan kewajiban melaksanakannya pasca 

Deklarasi Umum HAM Setidaknya aparat Negara dapat 

memberikan contoh yang baik kepada masyarakat bukan 

menjadi orang yang ikut menjadi musuh masyarakat. 

Disisi lain, dengan timbulnya permusuhan tersebut, orang 

Papua juga sudah tidak percaya kepada penegak hukum 

Indonesia, sehingga mengharapkan intervensi dari asing. 

Hal itu juga jelas sekali membias kepada masyarakat di 

Paniai dalam menyikapi kasus Paniai dan upaya 

penuntasan yang dilakukan oleh Komnas HAM melalui 

Tim Ad hoc.  

Terjadinya kasus tersebut sudah jelas melanggar 

hak yang sudah diatur dalam pasal 28 A UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi ‚ setiap 

orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 

hidup dan kehidupannya‛. Dan sebagaimana pada UU 

nomor 26 tentang pengadilan HAM pada pasal 8 tentang 

kejahatan Genosida sebagaiman dimaksud dalam pasal 7 

hurf a adalah setiap perbuatn yang dilakukan dengan 

maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan 

seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, 
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agama, dengan cara: (1.) Membunuh anggota kelompok, 

(2.) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang 

berta terhadap anggota-anggota kelompok, (3.) 

menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan 

mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau 

sebagiannya,  

Dengan adanya aturan yang sangat jelas ditegaskan 

pun nyatanya masih banyak orang yang masih berani 

melanggarnya tanpa berpikir panjang. Agar seseorang 

tidak melanggar HAM terutama kasus penganiayaan dan 

pembunuhan hanya bisa di      tegakkan dengan aturan 

dengan sanksi yang berat, tapi harus dimulai dengan 

kesadaran diri masing-masing bahwa setiap setiap 

individu pun memiliki hak yang sama dan tidak boleh 

dilanggar.  

Selain itu, dalam menyelesaikan masalah 

hendaknya  dilakukan dengan kepala dingin dan 

diselesaikan dengan cara musyawarah. Apalagi seorang 

aparat Negara tidak boleh bertindak sesuka hati ia harus 

mengerti akan tanggung jawab dan kewajibannya. Maka 

dari itu pada zaman darurat pelanggaran HAM ini, 
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perlulah lagi setiap orang disadarkan atas hak-haknya 

dan hak-hak orang lain agar kedepannya kasus-kasus 

seperti inisetidaknya dapat ditekan atau mungkin tidak 

aka nada lagi. 
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Pemberantasan Dan Penganiayaan Yang 

Dilakukan Densus 88 Anti Terorisme 

Terhadap Terduga Teroris 

 

 Beberapa kasus mengenai Densus 88 banyak terjadi 

di Indonesia salah satunya adalah video mengenai kasus 

penganiayaan yang dilakukan Densus 88 Anti Teror yang 

diduga terjadi pada 22 Januari 2007 di Tanah Runtuh, 

Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah itu beredar luas di 

dunia maya lewat YouTube. Komnas HAM meyakini 

penganiayaan terhadap terduga teroris itu bukanlah 

rekayasa. Dalam kasus tersebut Komnas HAM 

menyimpulkan, Densus 88 telah melakukan pelanggaran 

serius atas kekerasan yang terjadi. Pasalnya, dari 29 Daftar 

Pencarian Orang (DPO) dugaan teroris, sebanyak 12 orang 

tewas akibat kekerasan tersebut. 

 Kasus yang lainnya adalah Operasi pemberantasan 

teroris yang dilakukan oleh Densus 88 dalam kurun 

waktu Agustus hingga Oktober 2009 telah berhasil 

‘melumpuhkan’ para tersangka teroris yang diduga 
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terkait dengan ledakan bom di hotel JW Marriott dan Rizt 

Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, pada tanggal 17 Juli 

2009. Adapun para tersangka teroris tersebut tewas 

tertembak dalam operasi yang dilakukan oleh Densus 88. 

Pada bulan Agustus 2009, Densus 88 berhasil 

melumpuhkan Ibrahim di Temanggung. Kemudian pada 

bulan September 2009, Densus 88 berhasil melumpuhkan 

Noordin M. Top dan tiga buronan teroris lainnya di Solo. 

Dan pada bulan Oktober 2009, Densus 88 juga berhasil 

melumpuhkan beradik Muhammad Syahrir dan Syaifudin 

Zuhri di Ciputat. 

Menurut saya, kasus di atas itu sudah sangat 

melanggar HAM (Hak Asasi Manusia). Meskipun Densus 

88 berdalih bahwa hal tersebut dilakukan untuk 

pemberantasan terorisme, tetapi tetap saja hal tersebut 

merupakan salah satu pelanggaran HAM karena dalam 

kasus tersebut para terduga teroris disiksa bahkan 

dianiaya sampai tewas. Tindakan terorisme memang 

tindakan yang bisa dikatakan sebagai tindak kejahatan 

luar biasa. Namun, dalam penumpasannya harus 

memperhatikan asas praduga tak bersalah karena bisa jadi 
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orang yang diduga teroris tersebut sebenarnya bukan 

teroris dan apa yang akan dilakukan jika memang terbukti 

bukan pelaku teroris sedangkan yang terduga tersebut 

sudah tewas ?  

Saya mengutip dari salah satu sumber bahwa 

Tindak pidana terorisme di Indonesia diatur dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2003 tentang Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi 

Undang-Undang. Oleh karena itu, rumusan pasal-pasal 

secara lengkap terdapat dalam Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 (Perpu 

Nomor 1 Tahun 2002).  

Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002, salah satunya 

diatur mengenai penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan dalam tindak pidana 

terorisme. Adapun hal yang relevan untuk dibahas dalam 

analisis ini adalah mengenai ketentuan terkait penyidikan, 

yang di dalamnya terdapat upaya paksa, dan sarana 

upaya paksanya adalah operasi penumpasan teroris yang 
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dilakukan oleh Densus 88. Berikut merupakan pengaturan 

mengenai hal tersebut: 

Pasal 25 

(1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana 

terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang 

berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. 

(2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, 

penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan 

terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan. 

Pasal 26 

(1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang 

cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan 

intelijen. 

(2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh 

bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh 

Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri. 
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(3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu 

paling lama 3 (tiga) hari. 

(4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang 

cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera 

memerintahkan dilaksanakan penyidikan. 

Pasal 27 

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme 

meliputi : 

a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum 

Acara Pidana; 

b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, 

dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik 

dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan 

c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, 

dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan 

dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang 
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tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, 

atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapitidak 

terbatas pada: 

1) Tulisan, suara, atau gambar; 

2) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; 

3) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang 

memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang 

mampu membaca atau memahaminya. 

Pasal 28 

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap 

setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana 

terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk 

paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam. 

Dalam rumusan pasal-pasal di atas, memang tidak 

ditemukan definisi yang jelas terkait penyidik. Namun 

Densus 88 sebagai bagian dari Kepolisian Republik 

Indonesia berperan untuk membantu proses penyidikan 

tindak pidana terorisme. Oleh karena itu Densus 88 juga 
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harus tunduk pada ketentuan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

 Dalam melakukan pemberantasan terorisme, 

Densus 88 seharusnya selalu memperhatikan asas 

praduga tak bersalah dengan cara tidak melakukan 

tindakan yang sewenang-wenang seperti melakukan 

penyiksaan dan sebagainya. Mengapa kita harus 

memperhatikan asas praduga tak bersalah ? Karena setiap 

orang termasuk para terduga teroris tersebut memiliki 

hak yang sama dalam HAM yaitu hak hidup. 

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 

1945 ‚Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya‛. 

 Saya kembali mengutip dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Densus 88 bertugas 

menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, 

investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam 

rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

terorisme. Dari peraturan tersebut jelas bahwa tugas 
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Densus 88 adalah untuk membantu penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana terorisme sehingga 

konsekuensinya Densus 88 harus sekuat tenaga untuk 

menyelamatkan tersangka terorisme terkhusus pada 

terduga terorisme agar dapat diselidiki dan disidik lebih 

lanjut dan tidak langsung memberikan vonis dan 

hukuman kepada terduga teroris. Selain itu, dalam 

melaksanakan tugasnya, Densus 88 juga perlu 

memperhatikan asas-asas dalam Konvensi Menentang 

Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang 

kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat 

Manusia. Adapun konvensi tersebut telah diratifikasi oleh 

Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. 

Oleh karena itu, Densus 88 tidak seharusnya melakukan 

penganiayaan dan penyiksaan terhadap terduga teroris 

apalagi membuat yang terduga tersebut tewas, karena 

sebagai bagian dari aparat hukum, Densus 88 juga 

seharusnya menyadari bahwa mereka memiliki peran 

sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat sehingga dalam menjalankan 

tugasnya untuk melakukan operasi penumpasan teroris, 

tetap menghargai hukum dengan menjunjung asas 
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praduga tak bersalah serta menghormati hak asasi 

manusia, terutama hak hidup dan hak bebas dari 

penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang 

kejam, tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan 

derajat kemanusiaan. Jadi, menurut saya tindakan Densus 

88 yang melakukan penganiayaan tersebut termasuk 

kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). 
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Konflik Palestina Dengan Israel 

 

Konflik ini dimulai setelah perang dunia kedua, 

ketika masyarakat Israel (yahudi) berpikir untuk memiliki 

negara sendiri. Meskipun tidak secara terbuka, negara-

negara barat setuju dan mendukung alasannya karena 

sebelum orang Palestina tinggal disana, tanah itu adalah 

milik Israel. Sebaliknya negara-negara Arab berargumen 

bahwa karena Jerman yang melakukan genosida maka 

tanah Jerman lah yang harus disisihkan untuk dijadikan 

negara Yahudi.  

      Sebaliknya orang-orang Palestina yang telah 

tinggal dan besar disana tidak mau terima mejadi bagian 

negara Yahudi (Dalam literatur doktrin Islam pemimpin 

negara harus seorang Muslim), sehingga bangsa Israel 

kemudian melihat orang Palestina sebagai ancaman 

dalam negeri, begitu juga dengan bangsa Palestina yang 

menganggap Israel sebagai penjajah baru. 

Menurut saya, penyebab Israel menyerang palestina 

yaitu pembagian wilayah antara Israel dan Palestina yang 

dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak merata. 
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Hasil dari pembagian wilayah tersebut menimbulkan reaksi 

balik dari rakyat Palestina yang memperjuangkan kemerdekaan 

di tanah mereka sendiri. Sementara bangsa Yahudi menganggap 

pembagian yang telah dilakukan itu tidaklah cukup. Mereka 

menginginkan wilayah yang lebih luas. Sejak itulah terror yang 

meluas terhadap rakyat Palestina berlangsung. Sengketa ini 

terus berjalan seiring dengan tekanan yang dilakukan oleh 

penguasa Israel. Kekerasan demi kekerasan terus terjadi di Jalur 

Gaza. Tentara Israel kembali menuai darah melalui operasi 

militer berskala besar ke bagian utara wilayah Palestina. 

Serangan Israel terhadap Palestina di jalur Gaza telah banyak 

memakan korban, ribuan nyawa tak berdosa melayang dengan 

sia-sia. Jumlah warga sipil yang tewas terus meningkat dari 

waktu ke waktu. Semantara itu, konflik antar kedua negara 

tersebut memberikan dampak negatif pada Israel, begitu juga 

Palestina. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah konflik 

terhadap nasib anak-anak. Nasib anak-anak Palestina sangat 

memprihatinkan, banyak anak-anak yang trauma, mereka harus 

kehilangan tempat tinggal, tidak bisa sekolah, gedung sekolah 

hancur. Sebagai tulang punggung negara, nasib mereka 

terancam, tindakan brutal para pionir-pionir Israel itu telah 

merenggut masa depan para generasi penerus palestina.  



93 | N u r s y a m s i a h  Y T  D A N  M .  R i d h a  
 

Di sini Dewan Keamanan PBB harus bertindak tegas 

dalam menangani masalah konflik antar dua negara ini, serta 

memperhatikan nasib dan masa depan mereka. Prospek 

penyelesaian konflik Arab-Israel sampai sekarang belum pernah 

menemukan titik temu dan kesepakatan yang sesungguhnya. 

Apalagi konflik yang ada selain adanya masalah internal bangsa 

Arab sendiri juga dengan adanya intervensi asing yang 

memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari konflik tersebut 

lebih-lebih intervensi PBB tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan bagi resolusi konflik Arab-Israel yang hingga 

sekarang masih belum terselesaikan. Bagaimana tidak 

terselesaikan jika korban berjatuhan dari warga Palestina kian 

bertambah seiring bertambah banyaknya berbagai fasilitas 

publik yang luluh-lantak di negara yang wilayahnya semakin 

mengecil akibat serangan militer dan lobi-lobi politik kaum 

zionis Israel itu. Sebagaimana ketika menanggapi berbagai 

serangan bahkan korban yang berjatuhan di kawasan itu pada 

masa silam, warga Palestina meraup banyak simpati dari warga 

di berbagai belahan muka bumi. Akan tetapi, sebagaimana pula 

dalam konflik-konflik sebelumnya, kini simpati itu masih berupa 

kecaman dalam bentuk kata-kata dan gambar. Beberapa 

diantaranya,  pada masa yang lalu pula, memberikan bantuan 
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finansial untuk keperluan pengobatan. Anehnya, kasus konflik 

antara israel dan palestina ini sepertinya mengalami pembiaran 

dari pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan – tentu saja 

termasuk di dalamnya – dari negara-negara adidaya. Ada apa 

ini? Mengapa PBB turun tangan dalam kasus Timor Leste 

menjelang berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI), sedangkan dalam kasus antara israel dan palestina 

seperti ‘diam’ saja? Sangat aneh menyimak kasus konflik antara 

israel dan palestina ini. Sebab ia terjadi berulang-kali, bahkan 

hampir tiap tahun. Akan tetapi, sepertinya disikapi dengan 

cara-cara kuno, tidak menuntaskan masalah. Tidak terpikirkah 

untuk mengerahkan berbagai aliansi negara-negara berpengaruh 

sehingga mengambil jalan diplomasi untuk mendamaikan? 

Tidak bisakah Israel ini dihukum saja? Tidak bisakah Israel 

dipaksa untuk berdamai dengan Palestina? Sebab jika 

penyikapannya sebagaimana yang ditempuh pada masa lalu, 

bukan tidak mungkin kasus ini takkan terselesaikan secara 

permanen.Lebih anehnya lagi, kabarnya kekuatan militer dan 

sosial HAMAS dan FATAH di Palestina malah terpecah-belah. 

Bukankah sumber daya dan wilayah mereka sudah semakin 

mengecil? Lalu mengapa dengan kekuatan yang semakin 

mengecil itu, mereka malah mengecilkan kekuatan di dalam diri 
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mereka sendiri dengan bercerai-berai? Mengapa HAMAS dan 

FATAH terpecah-belah sehingga kekuatan Palestina melemah? 

Jika benar-benar ingin hidup damai, mengapa mereka tidak 

bersatu-padu menghadapi dan mengusir Israel? 
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PELANGGARAN HAM PADA KASUS: 

TRISAKTI 12 MEI 1998 

 

Tragedi Trisakti merupakan peristiwa penembakan 

mahasiswa pada saat demonstrasi yang menuntut 

Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Perisiwa 

tersebut terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 dan 

menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di 

Jakarta. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, 

terkena peluru di organ vital seperti kepala, leher, dan 

dada. Mahasiswa menuntut pemerintah untuk secepatnya 

melaksanakan reformasi politik, ekonomi dan hukum 

serta menuntut dilaksanakannya Sidang Umum istimewa. 

Kejatuhan perekonomian Indonesia sejak tahun 1998, 

membuat pemilihan Presiden Indonesia saat itu sangat 

menentukan bagi pertumbuhan ekonomi bangsa ini 

supaya dapat keluar dari krisis ekonomi.  

Pada bulan Maret  1998 saat itu, walaupun 

ditentang oleh mahasiswa tetapi sebagian masyarakat 

tetap menetapkan Soeharto sebagai Presiden. Tentu saja 

ini membuat mahasiswa berdemonstrasi untuk 
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menyelamatkan bangsa ini dari krisis dengan menolak 

terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden dan cuma 

ada jalan demonstrasi inilah supaya suara mereka 

didengarkan oleh Masyarakat dan Pemerintah.  

A.  HAM yang Telah di Langgar 

       Salah satu hak yang dilanggar dalam peristiwa 

tersebut adalah hak dalam kebebasan menyampaikan 

pendapat dan Hak untuk Hidup. Hak menyampaikan 

pendapat adalah kebebasan bagi setiap warga negara dan 

salah satu bentuk dari pelaksanan sistem demokrasi 

pancasila di Indonesia. Hak untuk hidup pun tertera 

dalam UUD Pasal 28A yang berbunyi ‚Setiap orang 

berhak untuk mempertahankan hidup dan 

kehidupannya‛. Dalam pasal tersebut sudah sangat jelas 

bahwa setiap orang menjamin seseorang untuk hidup. 

Akan tetapi dalam kasus Trisakti banyak Mahasiswa yang 

meninggal dunia dan luka-luka akibat ditembak, dipukuli 

dan dilempari benda-benda berat. Komnas HAM 

mengeluarkan pernyataan bahwa peristiwa ini adalah 

pelanggaran HAM yang berat 

B. Tanggapan Penulis 
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      Dari penjelasan di atas, dapat saya tanggapi 

bahwa pelanggaran dari hak asasi manusia pada kasus 

Trisakti ini merupakan hal yang menentang UUD 1945 

serta arti dari makna Pancasila. Sebagai contoh 

pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan 

sila kedua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

Tetapi faktanya pelanggaran ini tidak ada rasa 

berperikemanusiaan dan menentang keadilan di 

Indonesia. Dalam pelanggaran HAM sering terjadi 

tindakan penganiayaan, pengrusakan dan pembunuhan 

yang tidak sesuai dengan makna dari sila Kemanusiaan 

Yang Adil Dan Beradab. Hal itu pula yang menimbulkan 

banyak tuntutan untuk menyelesaikan dan mengungkap 

kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. 

       Lalu menurut saya juga pelanggaran HAM juga 

bertentangan dengan sila ketiga yang menekankan 

pentingnya persatuan dari semua anggota masyarakat 

Indonesia. Jadi, menurut saya kaitannya dengan sila 

ketiga yaitu pelanggaran ini dapat memecah belah bangsa 

Indonesia. Selain itu pelanggaran HAM Trisakti ini juga 

menentang kandungan dari sila keempat, karena 

pelanggaran yang terjadi tidak mengutamakan 



99 | N u r s y a m s i a h  Y T  D A N  M .  R i d h a  
 

musyawarah untuk mencapai mufakat melainkan lebih 

mengutamakan tindakan fisik dan akhirnya menimbulkan 

masalah. 

 

       Dan yang terakhirpun tidak jauh berbeda dengan sila 

kedua, yaoitu sila kelima dalam Pancasila yang 

menegaskan adanya keadilan dalam menyelesaikan 

sebuah permasalahan juga menentang adanya 

pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Dan 

keadilan yang dimaksud dalam sila kelima merupakan 

keadilan yang mencakup semua aspek kehidupan 

masyarakat berbangsa dan bernegara. 

Sebenarnya aturan-aturan hak asasi manusia di 

Indonesia sudah sesuai dengan aturan yang tertera di 

dalam Pancasila dan UUD 1945, namun samapai sekarang 

belum optimal dan masih terdapat unsur politik dalam 

penanganan kasusnya. Yang saya amati pelaku dari 

pelanggaran hak asasi manusia itu adalah aparatur negara 

dan mereka mendapat perintah dari penguasa 

pemerintahan saat itu. Hal ini sungguh mencoret nama 

baik penegakan hukum di Indonesia. Kita sebagai 

pemuda yang akan mewarisi negeri ini akan diuji apakah 
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di masa yang akan datang kita dapat menyelesaikan 

masalah tersebut sesuai dengan norma yang terkandung 

dalam Pancasila dan UUD 1945 atau kita hanya akan 

menjadi orang yang tak perduli terhadap masalah 

tersebut. Seluruh rakyat Indonesia seharusnya 

mendukung penegakan hukum terhadap pelaku 

pelanggaran HAM di negeri ini. 

Jadi, agar masalah ini dapat terselesaikan, saya 

ingin member saran dimana harus adanya partisipasi 

masyarakat untuk ikut turut serta dalam proses 

penyelesaian kasus ini. Namun, sampai sekarang yang 

masih berjuang hanyalah para keluarga korban dan 

beberapa aktivis mahasiswa yang masih peduli dengan 

masalah ini. Seharusnya masyarakat dan mahasiswa lain 

yang tak terlibat pun harusnya tidak tinggal diam karena 

kasus ini belum sepenuhnya selesai. Walaupun sulit 

untuk menyelesaikan kasus tersebut secara sepenuhnya, 

tetapi jika masyarakat dan mahasiswa ingin bekerjasama 

dengan pihak terkait seharusnya masalah bisa 

diselesaikan, dengan catatan yang bersangkutan harus 

jujur dalam memberikan informasi. Di luar itu semua, ada 

hal lain yang sebenarnya bisa diambil oleh masyarakat 
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dan mahasiswa dalam peristiwa Trisakti ini, yaitu 

semangat melawan pemerintahan yang tidak adil dan 

tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Walaupun bisa 

dibilang bahwa Indonesia dari tahun ke tahun terus 

membaik dan berkembang dari segi pembangunan, tetapi 

tetap banyak masalah yang sebenarnya bisa terlihat jika 

kita berbicara tentang masalah itu semua kepada 

pemerintahan.. Dari masalah-masalah yang ada di 

Indonesia, seharusnya masyarakat dan mahasiswa banyak 

mengambil peran dalam pengarahan dan mengevaluasi 

kepemimpinan. Untuk peran mahasiswa tak dapat 

diragukan lagi akan semakin besar karena di pundak 

mereka ada sebuah beban tanggung jawab dimana para 

mahasiswa dituntut harus membentuk pemimpin-

pemimpin yang bertanggung jawab untuk mengelola 

Indonesia yang lebih baik di masa depan. Agar peristiwa 

ini tak kembali terulang, Hak kebebasan berpendapat dan 

hak hidup setiap warga negara benar-benar harus 

ditegakan. Hidup Penegakan di Indonesia  !!!!! 
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Kecurangan Pemilihan Kepala Desa 

 

Pemilihan kepala desa ada kegiatan rutin yang di 

lakukan ketika kepala desa sebelumnya telah habis masa 

jabatanya.Pemilihan kepala desa telah di atur dan 

tercamtun dan  harus mengacu pada (UNDANG-

UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG 

PEMERINTAHAN DAERAH). Lebih lanjut pemilahan 

kepala desa juga  tertuang dalam pasal 46 dan 53 

peraturan pemerintah NO 72 TAHUN 2005 yaitu, tentang 

desa menyatakan bahwa kepala desa dipilih langsung 

oleh penduduk desa dari calong yang memenuhi syarat 

yang di lakukan secara 

langsung,umum,bebas,rahasia,jujur dan adil. 

Meskipun pemlihan kepala desa telah diatur dalam 

undang undang dan diawasi oleh panitia pelaksana,tapi 

pada kenyataanya banyak calon kepala desa atau  tim 

sukses calon kepala desa melakukan kecurangan yang 

melanggar aturan yang di tetapkan tentang pemilahan 

kepala desa oleh pemerintah.Bentuk bentuk kecurangan 

yang di lakukan oleh calon kepala desa diantaranya 
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memberikan barang atau uang kepada warga agar calon 

kepala desa di pilih oleh warga,kecurangan yang 

selanjutnya yang di lakukan oleh calon kepala desa iyalah 

melakukan intimidasi atau ancaman kepada warga sebab 

biasanya calon kepala memiliki uang banyak atau calon 

kepala desa tersebut memiliki kekuasaan di suatu 

desa.Dengan bebrapa kecurangan itulah yang membuat 

calon kepala desa dapat terpilih menjadi kepala desa, 

sehinggah merugikan warga desa yang berharap memiliki 

kepala desa yang jujur,adil,dan amanah hanya menjadi 

impian yang tidak tidak pernah terwujud. 

Kecurangan kecurangan yang dilakukan oleh 

kepaLa desa tidak hanya pada saat pemiliahan kepala 

desa saja,kecurangan itu juga berlanjut ketika menjabat 

sebagai kepala desa yang sangat merugikan warga 

desa.Beberapa kecurangan yang sering di lakukan kepala 

desa yang sangat merugikan warga desa terutama warga 

desa yang tiadak mampuh adalah,pembagian pembagian 

beras rakyat miskin (raskin) yang tidak  adil, sebab 

banyak warga yang mendapat beras rakyat miskin raskin 

yang tergolong mampu,warga yang mendapat tersebut 

adalah keluarga dan warga yang mendukung kepala desa 
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tersebut dalam pemilhan kepala desa.Kecurangan lain 

yang di lakukan oleh kepala desa adalah ketika ada warga 

yang mengurus Sesuatu di kantor desa seperti,para 

pegawai di kantor akan lebih mendahulukan melayani 

keluarga atau kerabat kepala desa disbanding warga 

biasa. 
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Kasus Pelanggaran HAM Terhadap Anak 

 

 Setiap orang punya hak untuk hidup, baik itu 

orang tua, dewasa, remaja, dan juga anak – anak. Saat ini, 

di era modern sudah banyak sekali kasus pelanggara 

HAM terhadap anak, bahkan anak bayi pun yang tidak 

tau apa – apa sering kali di aniaya bahkan diperbuat tidak 

selayaknya oleh orangtuanya sendiri.  

 Sudah banyak terjadi kasus di Indonesia, anak bayi 

yang ditelantarkan, dianiaya, dibakar, bahkan dibunuh 

oleh ibu kandungnya sendiri. Padahal anak tersebut 

belum tau apa – apa. Sungguh tega dan tidak punya hati 

itu yang seperti itu. Anak pun unya hak untuk hidup, jika 

memang anak tersebut membuat suatu kesalahan, orang 

tua harusnya mampu mengajari anaknya ke arah yang 

lebih baik lagi, bukan dengan tindakan yang tidak 

sepantasnya dilakukan. Anak adalah anugrah dari Allah, 

Anak adalah titipan dari Allah, Anak apapun itu. Entah 

anak kandung, anak tiri, anak yang sah, yang hamil diluar 

nikah, itu sama saja, sama – sama anak.  
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 Yah, saat ini anak yang lahir dari hasil perzinaan 

orangtuanya sering kali ditemukan. Orang tua yang tidak 

menginginkan kehadirannya juga banyak, ada yang di 

titip ke panti asuhan, ada yangg dibuang ke tempat 

sampah, bahkan ada yang membunuh buah hatinya 

tersebut. Apa salahnya jika orangtua merawat? Anak 

tersebut tidak memiliki salah, mengapa diperlakukan 

setega itu. Jika memang orangtua tidak menginginkan 

kehadirannya jangan berbuat kesalahan lah, supaya anak 

tersebut tidak mendapat inpasnya. Orangtua yang 

berbuat dosa, anak yang dijadikan masalahnya.  

 Menurut saya, sedikit saran buat para orangtua, 

jagalah anak mu sebagaimana Allah SWT menjaga kita. 

Anak adalah anugah dari Allah SWT yang harus kita jaga 

samapi maut memisahkan. Jika anak mempunyai suatu 

kesalahan, orangtua pantasnya mengajari anak tersebut 

agar tidak mengulangi perbuatannya. Kasus kekerasan 

pada anak, STOP!  

 Pemeritah juga harus lebih bekerja keras lagi. 

Memberantas kasus pelanggaran HAM terhadap anak. 

Agar dikedepannya tidak ada lagi orang tua keji yang 
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seperti lalu. Negara kita kan Negara hukum, yang 

melakukan hal tidak pantas harus juga mendapatkan 

balasan yang setimpal agar jerah dan tidak melakukan hal 

tersebut dikemudian hari lagi. 

Hal ini juga sesuai dengan pengaturan Pasal 13 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (‚UU Perlindungan Anak‛) 

sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang 

Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (‚UU 

35/2014‛) yang menyatakan bahwa setiap anak selama 

dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana 

pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak 

mendapat perlindungan dari perlakuan: 

a.    diskriminasi; 

b.    eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 

c.    penelantaran; 

d.    kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 

e.    ketidakadilan; dan 

f.     perlakuan salah lainnya. 

Menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan 

kata penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/node/20
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/node/20
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt548fdfd3a87d2/node/640/uu-no-35-tahun-2014-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt548fdfd3a87d2/node/640/uu-no-35-tahun-2014-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt548fdfd3a87d2/node/640/uu-no-35-tahun-2014-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak
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tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Contoh 

‚rasa sakit‛ tersebut misalnya diakibatkan mencubit, 

mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. 

 Pasal yang Menjerat Pelaku Penganiayaan Anak 

Pasal tentang penganiayaan anak ini diatur khusus 

dalam Pasal 76C UU 35/2014 yang berbunyi: 

Setiap Orang dilarang menempatkan, 

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, 

atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap 

Anak. 

Sementara, sanksi bagi orang yang melanggar pasal 

di atas (pelaku kekerasan/peganiayaan) ditentukan dalam 

Pasal 80 UU 35/2014: 

(1)  Setiap Orang yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 

(enam) bulan dan/atau denda paling banyak 

Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 

(2)  Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana 
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dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah). 

(3)  Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 

(tiga miliar rupiah). 

(4)  Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 

apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang 

Tuanya. 

  

Melihat dari keterangan yang Anda sampaikan, 

kami asumsikan bahwa anak Anda yang matanya dipukul 

oleh seseorang ini tidak sampai membuatnya terluka berat 

atau mati. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 80 ayat (1) 

UU 35/2014, pelakunya diancam pidana penjara paling 

lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling 

banyak Rp 72 juta. 
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Perilaku Bullying 

 

Bullying adalah fenomena yang telah lama terjadi 

di kalangan remaja, kasus bullying biasanya menimpa 

anak sekolah, pelaku bullying akan mengintimidasi dan 

mengucilkan korbannya, dengan sebab perbedaan 

ras,wajah dan fisik. sekalipun bullying telah menjadi 

sebuah masalah selama berabad-abad, bullying tidak 

menerima perhatian penelitian signifikan sampai tahun 

1970-an. adapun jenis-jenis bullying yaitu bullying secara 

verbal, bullying secara fisik, bullying secara relasional 

(pengabaian) dan bullying elektronik. 

Tanggapan saya tentang prilaku bullying yang 

merupakan salah satu pelanggaran HAM yg kerap terjadi 

di masyarakat atau bahkan di sekitar kita. 

Salah contohnya ialah seorang siswa SMP yang 

mengikuti sebuah organisasi dan salah satu di antara 

mereka ada yang sering di kucil kan terhadap kakak kelas 

maupun teman seangkatannya karena mungkin raut 

wajah atau kepribadiannya. 
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Berdasarkan UUD perlindungan anak no 35 tahun 

2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 

2002, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup,tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi sebagimna di amanatkan 

dalam UUD negara republik indonesia tahun 1945 
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Kasus Pelanggaran Ham  

Dan Tanggapan Atasnya 

 

Tanggapan saya tentang kasus-kasus 

kejahatan/pelanggaran HAM yaitu kelainan terhadap 

HAM yang dilakukan seseorang ke orang lain . contohnya 

adalah pembunuhan, pelecehan/ pemerkosaan , bulyng, 

pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. 

 Contoh kasus pelanggaran yang saya ambil 

adalah‛ pembunuhan munir ‛ 

Pelanggaran HAM khususnya diindonesia telah 

diatur oleh undang-undang  no. 39 tahun 1999 yang 

menyatakan bahwa:   pelanggaran ham merupakan segala 

tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun  

sekelompok orang  termasuk   aparat negara baik 

disengaja maupun tidak sengaja yang dapat mengurangi, 

membatasi, menghilangkan, atau mencabut  hak orang 

lain yang dilindungi oleh undang- undang dan tidak 
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mendapat penyelesaian hukum yang benar dan adil 

sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

 Disini saya akan memberikan contoh pelanggaran 

ham yaitu tentang kasus pembunuhan munir. 

Munir said thalib merupakan aktifitis yang  ham 

yang pernah menangani kasus- kasus pelanggaran ham. 

Munir  lahir dimalang pada 8 desember 1965. Ia 

meninggal pada tanggal 7 september 2004  didalam 

pesawat garuda indonesia  ketika munir sedang 

melakukan perjalanan  menuju amsterdam , belanda. 

Spekulasi mulai bermunculan , banyak berita yang 

mengabarkan bahwa munir meninggal  dipesawat karena   

serangan jantung , di bunuh bahkan diracuni . namun, 

sebagian orang percaya bahwa munir meninggal karena 

diracuni menggunakan arsenikum dimakanan atau 

diminumannya saat ia berada didalam pesawat. Kasus ini 

sampai sekarang masih belum ada titik temu bahkan 

kasus ini telah diajukan ke amnesty internasional dan 

tengah diproses.  Kemudian ditahun 2005 pollycarpus 

budihari priyanto selaku pilot pesawat yang di tumpangi 

munir dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karna terbukti  
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bahwa ia merupakan tersangka dari kasus  pembunuhan 

munir, karna dengan sengaja pollycarpus menaruh 

arsenik dimakanan munir sehingga ia meninggal didalam 

pesawat. 

Jadi tanggapan saya mengenai  salah satu contoh 

pelanggaran ham.  Sekaligus merupakan kesimpulan saya 

terkait  contoh di pelanggaran ham yang bersifat 

pelanggaran ham berat karna menghilangkan nyawa 

seseorang.  

Menurut saya banyaknya pelanggaran –

pelanggaran yang kerap terjadi di masyarakat ataupun 

dilingkungan sekitar kita . yaitu contohnya pembunuhan , 

pemerkosaan/ pelecehan, merusak nama baik orang lain 

dll.  Yang seharusnya mendapat perhatian khusus dari 

pemerintah  dan hukum khususnya diindonesia  agar 

pelanggaran-pelanggaran seperti itu tidak lagi terjadi. 

Ataupun  setidaknya mengurangi angka pelanggaran  

ham yang terjadi. Karna yang dikatakan banyak orang-

orang  hukum indonesia  ‚ tumpul kebawah tajam keatas 

‚ dimana lebih mementingkan  material, jabatan,dan lain 

sebagainya  dibandingkan dengan menenggakan hukum 
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secara adil  dan merata tanpa harus melihat dia sikaya 

atau simiskin. Karna semuanya sama rata di mata 

hukum.kita sebagai warga negara harus sadarkan diri 

sendiri agar tidak terjerumus kehal-hal negatif  yang 

merupakan pelanggaran ham, harus bersikap toleransi  

serta menghargai  hak- hak orang lain, menghormati  

pendapat orang lain dan sebagainya sehinga  tidak 

banyak terjadi pelanggaran HAM. 
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Pelanggaran HAM dan  

Kekerasan Terhadap Anak 

 

Kekerasan terhadap anak adalah sesuatu tindakan 

yang baik di sengaja maupun tidak di sengaja yang dapat 

berupa serangan fisik, mental social, ekonomi maupun 

seksual yang melanggar hak asasi manusia, dan yang 

bertentangan dengan nilai norma-norma dalam 

masyarakat.dan bayak pula ini terjadi di berbagai macam-

macam kota dan tindakan kekerasan terhadap anak. Dan 

ini sangat berpengaruh terhadap perkembangannya. Dan 

baik psikis maupun fisik mereka. Oleh karena itu, perlu 

kita hentikan tindakan kekerasan tersebut. Dengan 

pendidikan yang lebih tinggi dan pengetahuan yang 

cukup di harapkan orang tua dan perkembangan yang 

memuaskan tanpa adanya tindakan kekerasan terhadap 

anak.dan setiap manusia pasti juga memiliki dua 

keinginan yaitu keinginan berbuat baik dan keinginan 

berbuat jahat terhadap manussia. 



117 | N u r s y a m s i a h  Y T  D A N  M .  R i d h a  
 

Undang – undang yang mengatur perlindungan 

anak. 

Sebagai Negara hukum, kita juga memiliki berapa 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

perlindungan anak.undang-undang nomor 23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak.dan ada beberapa pasal yang 

di tentukan. 

Dan adapun setiap anak berhak untuk di asuh oleh 

orang tuanya sendiri, dan kecuali jika ada alas an atau 

aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan 

itu adlah demi kepentingan terbaik bagi anak dan 

merupakan pertimbangan terakhir. 

- Undang-undang nomor 11 tahun 2012 

tentang system peradilan pidana anak. 

- Peraturan presiden nomor 18 tahun 2014 

tentang perlindungan anak dan pemberdayaan anak dan 

perempuan dalam konflik social. 

Kasus pelanggaran HAM ini dapat di kategorikan 

dalam dua jenis, yaitu : 
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1. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat 

berat, yaitu :  

-pembunuhan masal (genisida) 

-pembunuhan sewenang-wenang atau di luar 

putusan pengadilan 

-penyiksaan 

-Penghilangan orang secara paksa 

 -perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan 

secara sistematis 

2. kasus pelanggaran HAM yang biasa, yaitu : 

   - pemukulan  

   -penganiyaan 

   -pencemaran nama baik 

   -menghalangi orang untuk mengekspresikan 

pendapatnya 

   -menghilangkan nyawa orang lain 
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dan hampir setiap harinya dapat di temukan 

pelanggaran hak asasi manusia(HAM) baik di Indonesia 

maupun di di belahan dunia mana lainnya juga. Dan 

pelanggaran ini bias di lakukan oleh pemerintah maupun 

masyarakat. Baik secara perorangan maupun 

perkelompok.kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia 

setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang 

termasuk aparat Negara, baik di sengaja maupun tidak di 

sengaja atau kelalaian secara hukum 

mengurangi,menghalangi,membatasi dan atau mencabut 

hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang 

dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan 

atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan 

hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme 

hukum yang berlaku. 

 

 

 

 

 



120 | K e w a r g a a n  d a n  H a k - h a k  
 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia  

Di Tanjung Priok 

 

Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang 

pernah terjadi adalah kasus tanjung priok pada tanggal 14 

april 2010. Kasus ini terjadi  didaerah koja, bentrok antara 

satpol pp dan polisi dengan warga masyarakat sekitar 

makan mbah priok  seorang  tokoh  penyebar islam. 

Dalam bentrokan tersebut ratusan korban terluka  dan 

tiga orang meninggal dunia  

Itulah beberapa kasus pelanggaran hak asasi 

manusa yang pernah terjadi di indonesia. Dan dari itu ada 

kasus tersebut dalam proses tahap pengadilan namun ada 

juga beberapa pelanggaran hak asasi  manusia yang  

belum sama sekali di proses seperti  kasus trisakti  dan 

semanggi khusus pelanggaran HAM yang terjadi di 

indonesia 

Adapu cara penanganan pelanggaran hak asasi 

manusia diindonesia yaitu dilakukan melalui proses . 
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proses penanganannya dapat dilakukan dengan melalui 

proses lembang komisi nasional hak asasi manusia 

(komnas HAM) pengadilan ham dan pengadilan HAM 

dan pengadilan HAM ad doc 

Adapun tanggapan saya tentang pelanggaran hak 

asasi manusia yang terjadi ditanjung priok itu adalah 

sebuah pelanggaran ham yang merupakan pelanggaran 

yang harusnya tidak terjadi karna kenapa satpol pp 

memiliki tugas menegakkan perda dan 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat serta perlingdungan masyarakat jadi dapat di 

katakan bahwasanya satpol pp adalah wadah 

perlindungan masyarakat jadi tidak seharusnya satpol pp 

melakukan bentrok antara masyarakat dan menurut saya 

pemerintah harus lebih cerdas dalam memilih seseorang 

dalam mengembang tugas agar tidak terjadi kesewena 

wenangan dalam hal apapun dan dalam pelanggaran ham 

tersebut harus diadili seadil adilnya dan jangan memihak 

kepada orang yang  berada diatas dan mengucilkan 

kalangan bawah karna hal tersebut juga dapat di katakan 

pelanggaran ham seperti yang kita ketahui ham adalah 

hak yang melekat pada manusia yang dibawah dar lahir 
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dan hakiki jadi dapan di simpulkan bahwa hak asasi 

manusia harus sama dimata allah swt dan pemerintahan 
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Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap 

Seorang Pencuri Atau Anggota Masyarakat 

Yang Tertangkap Basah Melakukan 

Perbuatan Pencurian. 

 

Perbuatan main hakim sendiri pernah saya 

dapatkan di lingkungan tempat tinggal saya,. Dimana 

kejadian itu bermula sejak pukul 04.41 WIB. Kejadian itu 

membuat penghuni rumah resah akan hal suatu hal yang 

menurut firasatnya tidak baik.  

Awalnya pemilik rumah tersebut 

menghiraukanNya namun, suara-suara yang ia dengar itu 

pun tidak pernah berhenti. Akhirnya pemilik rumah 

tersebut bangun dan mengecek hal tersebut. Serentak 

pemilik rumah itu melihat pencuri tersebut yang sedang 

ingin mengambil barang-barang yang ada di dalam 

rumah tersebut. Lantas pemilik rumah tersebut tidak 

tinggal diam dan gentar,. Pemilik rumah itu pun langsung 

sigap memukul pencuri itu,.  



124 | K e w a r g a a n  d a n  H a k - h a k  
 

Dengan ketakutan, pencuri itu pun takut dan lari, 

namun ia tidak dapat sempat lari lagi,. Lantaran pemilik 

rumah tersebut sudah berteriak… 

Lantas, pencuri itu pun tertangkap dan di ikat 

didepan rumah pemilik rumah yang menjadi sasaran 

pencurian itu. Tak lama, pemilik rumah itu pun 

melepaskan semua pakaiannya dibantu oleh warga 

setempat. Banyak warga yang berbondong-bondong 

melihat pelaku pencurian itu, dan bukan hanya melihat, 

ada pun beberapa remaja yang memukul, dan menendang 

Nya lantaran kesal melihat perbuatannya. Akibatnya 

hapir terjadi main hakim sendiri, untungnya pemilik 

rumah marah dan melarang untuk main hakim sendiri. 

Setelah beberapa lama di Tanya, siapa yang 

menyuruhnya mencuri, pencuri itu pun buka mulut siapa 

yang menyuruhnya untuk mencuri. Pemilik rumah itu 

pun, pergi bersama dengan pencuri itu dengan 

mengendarai motor, dan pencuri itu berjalan tak 

menggunakan busana dan diarak layaknya hewan yang 

diberi tali leher. 
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Pada pasal 4 menyebutkan: Hak untuk hidup, hak 

untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan 

hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, 

hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di 

hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar 

hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang 

tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun 

dan oleh siapapun. 

Sedangkan pasal 33 ayat 1 tertulis: Setiap orang 

berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau 

perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan 

derajat dan martabat kemanusiaannya. 
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Pelanggaran HAM di Sekolah 

 

Guru menghukum siswanya secara berlebihan,baik 

itu melanggar tata tertib,  terlambat,  ataupun tidak 

mengerjakan tugas dari gurunya. Contoh : Di SMPN 1 

Kualah Hulu Selatan, labuhanbatu utara, provinsi sumut. 

Gurunya, Ibu Fitry melemparkan kursi hingga mengenai 

kepala salah satu seorang siswa bernama Afik Muhadir. 

Hal tersebut bermula ketika siswa tersebut terlambat 

mengerjakan tugas membersihkan ruangan kelas.  Hal 

tersebut seharusnya tidak terjadi apa lagi anak tersebut 

masih dibawah umur.  Seharusnya guru tersebut lebih 

baik bertanya terlebih dahulu mengapa siswa tersebut 

terlambat mengerjakan tugas, atau setidaknya memberi 

hukuman yang manusiawi sesui umur anak tersebut,  

contohnya di suruh membersihkan di area sekolah atau 

hukuman lari beberapa putaran.  

Dalam Undang-Undang yang Mengatur Hak Asasi 

Manusia di Indonesia 
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Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Asasi 

Manusia(HAM) di Indonesia adalah Undang-Undang No 

39 Tahun 1999. Adapun hak-hak yang ada dalam Undang-

Undang No 39 Tahun 1999 tersebut antara lain sebagai 

berikut : 

    Hak untuk hidup(Pasal 4) 

    Hak untuk berkeluarga(Pasal 10) 

     Hak untuk mengembangkan diri(Pasal 11, 12, 

13, 14, 15, 16) 

    Hak untuk memperoleh keadilan(Pasal 17, 18, 

19) 

    Hak atas kebebasan pribadi(Pasal 20-27) 

    Hak atas rasa aman(Pasal 28-35) 

     Hak atas kesejahteraan(Pasal 36-42) 

    Hak turut serta dalam pemerintahan(Pasal 43-

44) 

    Hak wanita(Pasal 45-51) 

    Hak anak(Pasal 52-66) 
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Pelayanan Kesehatan Yang Masih Sangat 

Ironis 

 

Indonesia adalah negara hukum yang 

penyelenggaraan kekuasaan pemerintahnya didasarkan 

atas hukum. Landasan konstitusional dan hukum 

tertinggi di indonesia adalah UUD 1945 juga berisi 

mengenai Hak Asasi Manusia. Dari sekian pasal-pasal 

yang telah jelas mengatur tentang perlindungan,  

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 tetapi tetap saja ada 

banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. 

HAM dalah hak yang dimiliki manusia sejak dalam 

kandungan. Menurut KBBI HAM dalah hak yang 

dilindungi secara internasional ( yaitu deklarasi PBB 

Declaratn Of Human Right ), seperti hak untuk hidup, hak 

kemerdekaan, hak untuk memiliki,  hak untuk 

mengeluarkan pendapat. HAM sangat dijunjung tinggi, 

dan ditulis secara tegas didalam UD 1945 sebagai 

landasan hukum bangsa indonesia. 
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Salah satu pasal yang mengatur tentang Hak Asasi 

Manusia (HAM) yaitu 

28i ayat 2 yang berisi tentang: ‚ setiap orang berhak 

bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas 

dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindunagn 

terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu‛.  

Diskriminasi adalah satu sikap yang mengucilkan 

yang merujuk pada pelayanan yang tidak adil dimana 

pelayanan ini dibuat berdasarkan ras, suku, bangsa, serta 

melihat dari latar belakang ekonomi individual atau kelompok. 

Namun pada dasarnya pasal yang paling sering 

dilanggar adalah pasal 28i  dan pada praktiknya dalam 

masyarakat khususnya dalam dunia PELAYANAN 

KESEHATAN.  

Masyarakat miskin menjadi sorotan utama dalam 

tulisan ini, karena semua tindakan diskriminasi kesehatan 

adalah mereka yang menjadi sasaran utama diskriminasi 

tersebut. Sulitnya mendapatkan makanan yang cukup 

gizi, akses air minum yang baik, sanitasi yang memadai, 

tempat tinggal di lingkungan  yang sehat dan layak 
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.golongan miskin di daerah kota selalu hidup di daerah 

kumuh seperti di kolong jembatan, pinggiran sungai, 

bahkan membuat rumah di TPU ( tempaat pemakaman 

umum ) dan pinggiran kota lainnya .adalah tempat 

mereka membentuk keluarga.  

Selain masyarakat miskin, diskriminasi juga terjadi 

pada kalangan different able atau biasa disebut difable. 

Meski tidak banyak yang menyadari kalau konstruksi 

bangunan dengan segala fasilitas umum yang 

memberikan kesulitan dan ruang gerak yang sempit 

kepada difable. Saat ini memang kalangan difable belum 

menjadi perhatian  penuh pemerintah. Karena masyarakat 

masih menjadi target utamanya  diatas semua 

permasalahan yang ada. 

Seharusnya dengan menghadapi permasalahan itu 

maka diperlukan sikap respect pemerintah, melindungi  

dan memenuhi sebagai kewajiban negara untuk 

mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak 

kesehatan . 
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Pengertian HAM 

 

Pengertian Hak Asasi Manusia adalah hak dasar 

yang dimiliki manusia sejak dilahirkan ke dunia yang 

secara kodrati sudah melekat dalam diri manusia tersebut 

yang harus dijunjung tinggi dan diakui oleh semua orang. 

Mahluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa 

dengan segala kesempurnaanya yaitu manusia. Salah satu 

kesempurnan yang diciptakan kepada manusia adalah 

akal dan pikiran yang membedakan dengan makhluklain. 

Sejak diciptakan dan dilahirkan manusia telah dianugrahi 

hal-hal  yangmelekat pada dirinya yang harus dihormati 

oleh manusia yang lainya. Hak tersebut disebut 

dengan Hak Asasi Manusia (HAM).   

HAM merupakan hasil perjuangan manusia untuk 

mencapai harkat kemanusiaan, sebab hingga saat ini 

hanya konsep HAM dan demokrasilah yang terbukti 

paling mengakui dan menjamin harkat 

kemanusiaan.Dihadapan manusia memiliki potensi untuk 

mencapai kebenaran, tetapi tidak kebenaran mutlak 
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dimiliki oleh manusia, karena yang benar secara mutlak 

hanya Tuhan 

1. PELANGGARAN HAM BERAT 

Yang termasuk pelanggaran HAM yang berat 

antara lain : 

 Pembunuhan secara sewenang-wenang yang 

tidak mengikuti keputusan pengadilan dan hukum yang 

berlaku. 

 Melakukan segala bentuk penyiksaan. 

 Melakukan sistem perbudakan dan 

diskriminasi secara sistematis 

 Pembunuhan secara massal. 

 Menghilangkan seseorang secara paksa 

2. PELANGGARAN HAM RINGAN 

 Yang termasuk pelanggaran HAM yang ringan  

antara lain 

 Melakukan kekerasan, pemukulan, 

penganiayaan dll 
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 Melakukan pencemaran nama baik 

seseorang. 

 Melakukan pengancaman. 

 Menghalangi seseorang untuk 

menyampaikan aspirasi 

 Menghalangi seseorang dalam melakukan 

perjalanan. 

Berikut ini contoh kasus pelanggaran HAM di 

Myanmar (Rohingya) 
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Kasus Kekerasan Terhadap Anak 

 

 Dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 ‚setiap anak 

berhak atas kelngsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi‛. Dari pasal ini saya 

mengambil kesimpulan bahwa anak-anak berhak untuk 

bebas dari tindakan kekerasan  dari orang tua, kekerasan 

juga tiduk perlu diperlihat kan kepada anak-anak yang 

masih di bawah umur kerena anak-anak masih dalam 

pertumbuhan.  

 Orang tua juga jangan seenaknya memaksakan 

keinginannya terhadap anaknya yang dimana orang tua 

tersebut ingin anaknya menikah dengan pilihannya tetapi 

anak tersebut tidak ingin menikah kalau bukan pilihannya 

tetapi orang tua tetap ingin anaknya menikah dengan 

pilihannya sehingga anak itu merasa tertekan dan anak itu 

bunuh diri. pilihan orang tua menurutnya itu pantas 

untuk kita tetapi apabila iya sudah menikah nantinya 

anak tersebut tidak bahagia dengan pilihan orang 
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tuanya.itulah yang terjadi pada orang tua yang tidak 

memikirkan anak untuk kedepan, apakah anak saya 

bahagia apa tidak setelah menikan nanti.  

 Apabila perlakuan  Kekerasan yang terjadi pada 

anak yang masih dalam pertumbuhan, dia akan 

mengulangi kekerasan tersebut  jika dia besar nanti. 

Kekerasan juga yang terjadi pada anak dapat merusak 

masa depannya.  
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Pelanggaran HAM dalam Kasus Marsinah 

 

 Marsianah adalah salah satu karyawati di PT. Catur 

Putera Perkasa yang ikut dalam unjuk rasa para buruh 

yang menuntut kenaikan gaji. Dan atas aksi penuntutan 

itu para petinggi perusahaan mengabulkan permintaan 

para buruh tersebut. Namun, pada tanggal 8 mei 1993, 

marsinah di temukan di suatu gubuk petani dengan 

kondisi yang mengenaskan. Marsinah di temukan dengan 

kondisi penuh luka dan darah. Ketika perjuangannya 

disetujui para  petinggi perusahaan, ia malah diculik, 

disiksa, diperkosa, dan dibunuh. Marsinah menjadi salah 

satu korban pelanggaran HAM yang sampai sekarang 

kasusnya belum tuntas. Para pelaku yang sebenarnya 

belum di temukan sampe sekarang, dan kasusnya di 

lupakan begitu saja tanpa ada penyelesaian dari 

pemerintah. 

    Kasus pembunuhan Marsinah termasuk dalam 

kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. 

Alasannya adalah karena telah melanggar hak hidup 

seorang manusia. Dan juga di dalamnya terdapat unsur 
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penyiksaan dan pembunuhan sewenang-wenang di luar 

putusan pengadilan terpenuhi. Dengan demikian, kasus 

tersebut tergolong patut dianggap kejahatan kemanusiaan 

yang diakui oleh peraturan hukum Indonesia sebagai 

pelanggaran HAM berat. 

 Jika merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), jelas 

bahwa tindakan pembunuhan merupakan upaya yang 

sangat tidak benar dalam menyelesaikan kasus tuntutan 

marsinah dan kawan-kawan buruh. Jelas bahwa tindakan 

oknum pembunuh melanggar  hak konstitusional 

Marsinah, khususnya hak untuk menuntut upah 

sepatutnya. Hak tersebut secara tersurat dan tersirat 

ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI tahun 

1945, bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta 

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan  layak 

dalam hubungan kerja. 

Hak Asasi setiap manusia harus dihargai oleh 

manusia yang lain yang dalam kasus ini adalah hak asasi 

berpendapat dan hak untuk hidup. Selain itu, kasus 

marsinah yang tak kunjung usai ini diakibatkan oleh 
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kurangnya transparansi dan kredibilitas para penyidik. 

Seharusnya kredibilitas dan transparansi penyidikan 

lembaga terhadap suatu kasus haruslah dijaga oleh para 

penegak hukum sehingga tercipta keadilan dan 

ketentraman masyarakat Indonesia. 

Terkait kasus Marsinah, solusi dari pemerintah 

sendiri, pemerintah semestinya segera mengusuttuntas 

kasus pembunuhan Marsinah sampai selesai hingga 

mendapatkan hasil yang nyata, danmenegakkan tiang 

keadilan dan ketegasan dalam kerapuhan hukum di 

indonesia sehingga rakyatdapat kembali mempercayai 

peranan dari pemerintah dan aparat penegak hukum 

dalam penegakan HAM di Indonesia. Sementara solusi 

dari hasil rangkuman saya, adalah adanya kepastian 

hukum dalam menjaminkeamanan setiap orang. Setiap 

orang perlu menghargai hak-haknya sendiri dan hak 

orang lain. 

Marsinah adalah tumbal dari apa yang namanya 

penindasan atas nama stabilitas keamanan dan politik 

pada zaman orde baru kepada Marsinah adalah bentuk 

ketakutan negara pada sosok-sosok yang berani berjuang 
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dan mengobarkan semangat kebebasan, kesejahteraandan 

kesetaraan. Negara menciptakan teror ketakutan kepada 

siapa saja yang ingin melakukanaksi perlawanan. Negara 

juga telah mengabaikan kasus ini, membiarkannya 

menjadi misteriyang tak terpecahkan selama bertahun-

bertahun. Ini jelas sebuah anomali dan paradoks jika kita 

komparasikan dengan tujuan pembentukan dan 

kewajiban negara ini. Marsinah hanyalah satu dari ribuan 

potret buruh perempuan di Indonesia yang seringkali 

harus dihadapkan dengan berbagai persoalan pelik yang 

mendasar. persoalan kesejahteraan, kekerasan,eksploitasi 

dandiskriminasi seolah terus menjadi pekerjaan rumah 

yang menumpuk bagi pemerintah untuk diselesaikan. 

!ealitas kekinian memperlihatkan bahwa sampai hari ini 

begitu banyak buruh perempuan di Indonesia yang masih 

ambil bagian dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

rumahtangga. 

Menguak kasus Marsinah berarti harus mengurai 

banyak benang kusut, benang kusut yang mungkin hanya 

dapat terurai dari tangan mereka yang benar-benar peduli 

untuk mengurainya. Betapa lemahnya lembaga-lembaga 

peradilan di negeri ini, untuk menangani kasus skala kecil 
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perorangan saja tidak mampu, bahkan untuk kurun 

waktu yang cukup lama, " pergantian presiden mencoba 

membuka kejanggalan pada kasus ini, namun apa ? 

Hanya terlupa atau dilupakan saja yang terjadi pada 

kasus ini, seolah-olah pemerintah ingin menghilangkan 

jejak kasus marsinah, bahkan ketika kasus ini belum 

terungkap terdapat masa kadaluwarsa tahun 2014 era 

presiden SBY yang akhirnya kasus ini pun ditutup. 

Indonesia dikenal Negara berpancasila atas ketuhanan di 

no 1, namun Indonesia pada tahun 2013 termasuk Negara 

urutan 30 yang memiliki riwayat terburuk untuk kasus 

penyelesaian pelanggaran HAM. Bahkan jika 1000 

lembaga peradilan diadakan jika hokum masih terkait 

tangan-tangan politik, tidak heran akan banyak kasus 

kasus yang lebih parah terlewat begitu saja dan 

kadaluwarsa layaknya. 

Sebagai makhluk sosial kita selayaknya mampu 

mempertahankan dan memperjuangkanhak kita sendiri. 

Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan 

menjaga hak orang lain jangan sampai kita melakukan 

pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita 

dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain. Menurut 
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pandangan saya, Hal ini telah bertentangan dengan 

Pancasila, yaitu sila kedua. Karena setiap kegiatan yang 

merugikan dan mengancam nyawa seseorang merupakan 

hal yang tidak beradab. Setiap manusia diberi kesempatan 

hidup. Jadi apakah kita pantas untuk mengakhiri sebuah 

kehidupan ? 

Sudah saatnya pemerintah membuka mata lebar-

lebar akan kasus Marsinah dan kasus-kasus yang dialami 

oleh buruh saat ini. Pemerintah sebaiknya berani 

membuka ulang kasus Marsinah atas nama demokrasi 

dan HAM. Hilang dan matinya Marsinah sudah barang 

tentu adalah sesuatu yang direkayasa sehingga sampai 

saat ini kasusnya tidak pernah menemui titik terang. 

Padahal keadilan yang tertinggi adalah keadilan terhadap 

Hak Asasi Manusia. Sikap menunda-nunda kasus harus di 

hilangkan, usut sampai tuntas barulah beristirahat, 

tangani kasusskala perorangan saja tidak mampu itupun 

dalam " periode pergantian pemimpin, apa yang salah? 

Jangankan untuk menyelesaikan ,untuk mencari tahu 

siapa, bagaimana, kapan tepatnya pun belum bisa hingga 

saat ini. 
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Kita Negara besar dengan rakyat yang besar pula, 

pelanggaran diluar dalam skala instansi atau pun 

kelompok banyak namun jika untuk skala individu saja 

tidak mampu, saya akui indonesia ini lemah hukum, 

nyatanya bahkan pemerintahan takut akan orang-orang 

yang mampu beraspirasi, dan mereka akan melakukan 

terror untuk menghilangkan orang-orang seperti ini.  
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Pelanggaran Administrasi Terhadap Warga 

 

 Suatu hari saya dusuruh untuk membuat KTP oleh 

bapak dan pada saat itu sedang ramai-ramainya orang 

ingin membuat KTP. Sebenarnya, saya sangat malas 

untuk berhubungan dengan petugas-petugas dan pasti 

ditempat itu atau dicapil banyak orang tapi waktu itu 

saya harus membuat KTP karena dibutuhkan jadi saya 

bersama bapak bersiap-siap untuk pergi kecapil tempat 

pembuatan KTP. Sesampainya disana, saya melihat 

banyak orang yang duduk-duduk diluar, mungkin 

mereka semua menunggu untuk pembuatan KTP. Saya 

bersama dengan bapak langsung masuk ke ruangan dan 

pada saat didalam saya hanya diam sedangkan bapak 

saya yang bertanya kepada petugas tentang pendaftaran 

pembuatan KTP.tapi, disana banyak orang jadi saya 

menunggu dulu dan petugas mengarahkan saya untuk 

daftar di petugas sebelah kirinya. Petugas tersebut 

meminta KK saya untuk diberi kode dan mengarahkan 

saya keruangan lain untuk perekaman. 
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Sampai diruangan rekaman saya melihat banyak 

orangyang mengantri untuk perekaman, sya cukup jauh 

dibelakang. Disini saya melihat banyak petugas yang 

main curang karena saya melihat ada warga yang 

langsung masuk di dalam antrian tersebut untuk 

perekaman, warga tersebut masuk begitu saja karena ada 

petuga yang menemaninya masuk, ntah bagaimana dia 

bisa masuk mungkin karena uang atau mungkin keluarga. 

Tapi, kami sudah capek mengantri dan mengapa dia 

langsuk masuk perekaman. Seharusnya, petugas harus 

tertip dan sportif dalam menjalankan tugasnya, 

seharusnya utamakan dulu orang yang pertama yang 

mengantri, jangan langsung main uang. Indonesia sudah 

merdeka tetapi dalam hal seperti ini Indonesia belum 

dikatakan merdeka karena masih mengutamakan yang 

mempunyai uang banyak. 

Disana ada juga yang mengurus kartu keluarga 

(KK) nya. yang dimana, warga tersebut sudah datang 

berkali-kali untuk mengambil KK nya tetapi KK tesebut 

belum keluar. Karena, petugas tersebut mengutamakan 

yang mempunyai banyak uang dan mempunyai keluarga 

pejabat.  
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Pelanggaran HAM di Era  Soeharto 

 

Bulan Januari 2003, Komnas HAM membentuk Tim 

penyelidikan pelanggaran HAM berat SOEHARTO yang 

beranggotakan 15 orang. Setelah bekerja selama Lima 

bulan, tim ini berhasil menyelesaiakan laporannya. 

Laporan investigasi yang tebalnya ratusan halaman itu 

menyimpulkan bahwa terdapat dugaan kuat bahwa 

SOEHARTO terlibat kejahatan kemanusian selama 

berkuasa antara 1965-1998. Oleh sebab itu diuslkan agar 

penyelidikan tersebut ditingkatkan. Soeharto diduga 

melakukan pelanggaran HAM berat pada lima kasus 

selama orde baru. Demikian yang oleh MM Billah, ketua 

tim penyelidikan pelanggaran berat Soeharto kepada 

wartawan, 23 januari 2004. 

Ditambahkan pula bahwa Komnas HAM dalam 

sidang pleno akhir januari 2004 akan memutuskan apakah 

penyelidikan yang telah dilakukan akan dilanjutkan pada 

tingkat penyelidikan atau tidak. Tim penyelidikan 

pelanggara berat Soeharto di bentuk oleh Komnas HAM 

januari 2003 atas usul dari anggotanya yaitu Ahmad Ali. 
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Usul itu diajukan menggapi banyaknya permintan dari 

masyrakat. Ada beberapa contoh pelanggaran HAM yang 

dilakukan Soeharto selama 32 tahun dia menjabat sebagai 

presiden, antara lain seperti pembantaian 1965 dan 

penahana politik di pulau buru, peristiwa 

petrus(penembak misterius) kasus Tanjung priok, dan 

DOM(daerah operasi militer) di Aceh dan Papua serta 

peristiwa besar 1998. Pada bulan januari tahun 2003 

Komnas HAM membentuk tim pengkajian pelanggaran 

HAM SOeharto diduga terlibat beberapa pelanggaran 

HAM. Namun seperti yang kita lihat sekarang ini, 

Soeharto sudah meninggal tanpa menjalani proses hukum 

atas yang dia lakukan pada bangsa ini, atas apa yang dia 

lakukan pada korban-korban HAM yang dia renggut 

jawanya. 

Jadi kesimpulan yang saya muat dalam tulisan ini 

bahwa kita telah membiarkan seorang pelanggar HAM 

meninggal tanpa mempertanggung jawabkan atas apa 

yang yang dia telah lakukan. Kita terlalu lemah atas 

kekuasaan yang ada di atas kita. Alasan-alasan  yang 

dikemukakan pemerintah bahwasanya Soeharto tidak 

diadili karena sakit parah, tapi sperti yang pernah kita 
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lihat, dia masih mampu menjenguk anaknya di 

Nusakambangan yang pada waktu itu menjalani proses 

hukuman. Inilah kita, bangsa yang lemah dibawah 

kekuasaan. 

Yang saya harapkan untuk kedepannya kepada 

bangsa ini, agar sudah tidak ada lagi Soeharto-soeharto 

dikemudian har, agar kita bisa menjadi bangsa yang 

besar, bangsa yang mengharagai keanekaragman 

masyarakatnya, serta hal-hal lainnya. 
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Kasus Pelanggaran HAM Terhadap Marsinah 

 

Marsinah adalah salah seorang karyawati PT. Catur 

Putera Perkasa yang aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. 

Keterlibatan Marsinah dalam aksi unjuk rasa tersebut 

antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana 

unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggul Angin 

Sidoarjo. 3 Mei 1993, para buruh mencegah teman-

temannya bekerja. Komando Rayon Militer (Koramil) 

setempat turun tangan mencegah aksi buruh. 4 Mei 1993, 

para buruh mogok total mereka mengajukan 12 tuntutan, 

termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari 

Rp 1.700 per hari menjadi Rp 2.250. Tunjangan tetap Rp 

550 per hari mereka perjuangkan dan bisa diterima, 

termasuk oleh buruh yang absen.Sampai dengan tanggal 5 

Mei 1993, Marsinah masih aktif bersama rekan-rekannya 

dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan-

perundingan. Marsinah menjadi salah seorang dari 15 

orang perwakilan karyawan yang melakukan 

perundingan dengan pihak perusahaan. 
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Siang hari tanggal 5 Mei, tanpa Marsinah, 13 buruh 

yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke 

Komando Distrik Militer (Kodim) Sidoarjo. Di tempat itu 

mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Mereka 

dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah 

karyawan masuk kerja. Marsinah bahkan sempat 

mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan 

keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil 

pihak Kodim. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, 

Marsinah lenyap.Mulai tanggal 6,7,8, keberadaan 

Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai 

akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 

Mei 1993. 

Hak Yang Di Langgar 

Kasus pembunuhan Marsinah merupakan 

pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Alasannya 

adalah karena telah melanggar hak hidup seorang 

manusia. Dan juga karena sudah melanggar dari unsur 

penyiksaan dan pembunuhan sewenang-wenang di luar 

putusan pengadilan terpenuhi. Dengan demikian, kasus 

tersebut tergolong patut dianggap kejahatan kemanusiaan 
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yang diakui oleh peraturan hukum Indonesia sebagai 

pelanggaran HAM berat. 

Jika merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), jelas 

bahwa tindakan pembunuhan merupakan upaya 

berlebihan dalam menyikapi tuntutan marsinah dan 

kawan-kawan buruh. Jelas bahwa tindakan oknum 

pembunuh melanggar  hak konstitusional Marsinah, 

khususnya hak untuk menuntut upah sepatutnya. Hak 

tersebut secara tersurat dan tersirat ditegaskan dalam 

Pasal 28D ayat (2) UUD NRI tahun 1945, bahwa setiap 

orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 

perlakuan yang adil dan  layak dalam hubungan kerja. 

Menurut saya kasus pembunuhan yang terjadi 

pada Marsinah merupakan pelanggaran HaAM yang 

berat. Karena hal tersebut sudah menghilangkan nyawa 

seseorang. Dan juga karena melakukan tindakan 

penyiksaan dan pembunuhan di luar putusan pengadilan. 

Kasus tersebut dianggap kejahatan kemanusiaan yang 

diakui oleh peraturan hukum Indonesia sebagai 

pelanggaran HAM berat. Tindakan pembunuhan yang di 
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alami Marsinah dan teman buruh lainnya merupakan 

upaya berlebihan dalam menyikapi tuntutan tersebut. 

Padahal mereka berdemo bukan hanya sekedar demo, 

tetapi mereka berdemo untuk menuntut upah yang 

sepatutnya sudah menjadi hak mereka. Mereka yang 

bekerja sebagai buruh pun harus mendapat imbalan yang 

adil. Karena, setiap orang berhak bekerja serta mendapat 

imbalan dan dan di perlakukan adil selayaknya dalam 

hubungan kerja.  

Seharusnya masalah yang dituntut oleh para buruh 

tersebut bisa di selesaikan melalui cara perundingan, baik 

dengan mediasi atau pun secara langsung oleh pihak yang 

terkait. Jika, terjadi unjuk rasa seharusnya tindakan yang 

dilakukan oleh pihak kontra adalah mengkaji aspirasih 

buruh, sedangkan aparat keamanan seharusnya bisa 

menjamin terciptanya komunikasi yang baik antara kedua 

belah pihak. Tapi hal itu tidak terjadi pada kasus Marinah. 

Yang sampai saat ini kasusnya belum terselesaikan.  

Seharusnya pemerintah dan aparat penegak hukum 

memberikan perhatian terhadap kasus Marsinah. Jika 

memang pemerintah sadar dan konsen atas pelanggaran 
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hak asasi manusia di seluruh Indonesia serta menjalankan 

nilai-nilai Pancasila sila, pemerintah juga seharusnya 

dapat menyelesaikan kasus pembunuhan Marsinah serta 

menindak tegas seluruh pelaku secara adil dan sesuai 

aturan yang berlaku agar masyarakat bisa kembali 

percaya terhadap peran pemerintah dan aparat penegak 

hukum dalam penegakan HAM di Indonesia. Sehingga 

pandangan buruk masyarakat luas terhadap pemerintah 

dan aparat penegak hukum bisa hilang dengan 

terpecahkannya satu persatu masalah HAM di Indonesia.  
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