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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Peristiwa pelanggaran terhadap hak asasi manusia 

masih kerap terjadi di berbagai belahan dunia. Meski telah 

banyak aksi protes, tindak pelanggaran HAM masih menjadi 

persoalan pelik, di Timur Tengah, ada ISIS yang gencar-

gencarnya melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyat Irak 

dari berbagai usia dan kalangan, kemudian di Myanmar terjadi 

genosida terhadap etnis Rohingya, kekerasan polisi di Brazil 

terhadap warga sipil dan tahanan, disepelekannya kasus 

pelecehan, eksplotasi dan kekerasan terhadap manusia lanjut 

usia di Amerika, sedangkan di Indonesia sendiri berbagai 

kasus pelanggaran HAM sejak tahun 1980 hingga kini masih 

kerap kali diabaikan.  

 

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada 

semua manusia, apa pun kebangsaan kita, tempat tinggal, jenis 

kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, 

bahasa, atau status lainnya. Kita semua sama berhak atas hak 

asasi manusia kita tanpa diskriminasi. Hak-hak ini semuanya 

saling terkait, saling bergantung dan tak terpisahkan.Hak asasi 

manusia universal sering diungkapkan dan dijamin oleh 

hukum, dalam bentuk perjanjian, hukum kebiasaan 

internasional, prinsip-prinsip umum dan sumber-sumber 

hukum internasional lainnya. Hukum hak asasi manusia 

internasional menetapkan kewajiban Pemerintah untuk 

bertindak dengan cara tertentu atau untuk menahan diri dari 

tindakan tertentu, untuk mempromosikan dan melindungi hak 

asasi manusia dan kebebasan mendasar dari individu atau 

kelompok (United Nation of Human Rights). Hal ini berlaku 

dimana saja didalam lingkup universal. HAM membutuhkan 

empati dan aturan hukum, dan semua orang wajib untuk 

menghargai hak asasi dari orang lain. 



2 

 

 
 

Kekerasan atau perenggutan terhadap hak-hak 

manusia secara paksa disebut dengan pelanggaran HAM. 

Pelanggaran ini tidak hanya berasal dari lingkup sosial politik, 

bahkan tradisi dan budaya yang dianut oleh etnis tertentu 

justru seringkali melanggar hak-hak dasar dari masyarakat 

yang menganutnya demi sesuatu yang mereka anggap sakral, 

entah itu berbentuk hukum adat, ritual pendewasaan, 

persembahan atau pengorbanan terhadap dewa, ataupun demi 

memenuhi suatu kepentingan keluarga dan suku. Beberapa 

contoh pelanggaran HAM dalam adat yang biasa ditemukan 

adalah; pernikahan anak – yang dimana anak dipaksa 

menjalani kehidupan tanpa bisa menentukan keputusannya 

sendiri; mutilasi genital terhadap perempuan sebagai bentuk 

pendewasaan; pembantaian suatu suku sebagai bentuk 

pencarian validasi. Hal ini tentu meresahkan, mengingat 

hukum dan tradisi adat merupakan hal yang amat terhubung 

dengan kepercayaan yang dianut oleh etnis tersebut. Bahkan di 

era terbuka dan berkemajuan ini, nilai-nilai tradisionalitas 

yang primitif dan abusif masih amat dipegang teguh atas nama 

kepercayaan – tanpa mempertimbangkan rasionalitas, dan 

tanpa memerdulikan dampak yang dialami oleh para 

korbannya.  

 

Kabar baiknya, ditengah maraknya pelanggaran HAM 

yang terjadi, hingga hari ini isu HAM mulai menjadi perhatian 

banyak pihak, terutama dikalangan aktivis, organisasi, sampai 

pemerintah. Dari banyaknya kasus yang terjadi, muncul rasa 

simpati dan nilai-nilai baru yang mana pada akhirnya 

melahirkan socialmovement oleh organisasi non pemerintah 

(NGOs) diseluruh dunia. Berbagai upaya dan kampanye 

disuarakan, proses advokasi dan persuasi sosial mulai 

digerakkan. WITNESS merupakan salah satu dari NGO yang 

bergerak melawan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 

 

WITNESS Organization berdiri sejak 1992 oleh 

seorang musisi dan aktivis, Peter Gabriel yang terinspirasi 

setelah melakukan tur Human Rights Now! bersama Amnesty 
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International pada tahun 1988. Peter mulai merekam berbagai 

cerita yang ia dengar selama tur menggunakan handycam, dan 

memutuskan untuk mendirikan WITNESS sebagai wadah 

untuk menyuarakan ketidakadilan pada hak asasi. Aktivis ini 

meyakini, bahwa dengan mengumpulkan bukti berupa video 

(yang kemudian diunggah) merupakan suatu cara yang efektif 

untuk menarik perhatian dan meningkatkan kesadaran publik 

mengenai isu pelanggaran HAM. Kantor WITNESS sendiri 

berada di Brooklyn. Organisasi ini juga menjalankan program-

program regional di beberapa negara yaitu, Brazil, Malaysia, 

Meksiko, Belanda, Senegal, Turki, dan Amerika Serikat. 

WITNESS menciptakan dampak lokal dalam berkolaborasi 

dengan aktivis grassroot, jurnalis, pengacara, LSM, dan 

pembuat media, mereka menerapkan apa yang mereka pelajari 

di tingkat lokal ke lanskap yang lebih luas dari video hak asasi 

manusia. (Witness Organization) 

 

WITNESS Organization mengadvokasi banyak isu 

mengenai HAM, terutama dalam kasus kejahatan perang, 

kekerasan polisi di Amerika, diskriminasi gender, perebutan 

hak tanah masyarakat adat oleh industri ekstraktif, hingga 

jaminan kemanan untuk manusia lanjut usia di Amerika 

Serikat. WITNESS berfokus dalam mengumpulkan bukti-

bukti pelanggaran HAM dalam bentuk footage yang kemudian 

dipublikasi ataupun dibawa menjadi bukti untuk pengadilan. 

Ada beberapa pencapaian WITNESS, dalam skripsi ini penulis 

akan berfokus pada 4 isu yang diadvokasi WITNESS selama 

beberapa tahun terakhir, yaitu: 

1. Kekerasan terhadap manula (elder abuse) di Amerika 

Serikat (2010) 

2. Kekerasan berbasis gender (gender based violence) 

sebagai senjata politik di Zimbabwe (2014) 

3. Kekerasan polisi (police brutality) di Brazil (2017) 

4. Perebutan hak tanah suku adat Meksiko Juba Wajin oleh 

industri ekstraktif (2017)  
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Yang membedakan keempat isu ini dari isu-isu yang lainnya 

adalah karena keempat isu ini merupakan isu yang sukses 

diadvokasi oleh WITNESS.  

Di era yang berkemajuan ini, kemunculan internet 

terutama sosial media amat berperan penting dan memberikan 

banyak kemudahan dalam penyebaran informasi secara real 

time. Penyebaran informasi yang real time ini, memudahkan 

orang di berbagai belahan dunia untuk saling berkoneksi 

seolah tidak terbatas ruang dan waktu. Jumlah pengguna 

internet yang besar dan terus berkembang, membuat internet 

menjadi sebuah budaya yang sulit untuk dielakkan. Tidak 

dapat dipungkiri, internet mempunyai pengaruh yang sangat 

besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan pandangan 

dunia. Dengan diterapkannya sistem mesin pencari, salah 

satunya Google, pengguna diberikan fasilitas untuk mengakses 

berbagai informasi dan data yang tersebar di internet secara 

masif. Seiring perkembangan zaman, dan permasalahan sosial 

yang muncul, internet kemudian menjadi salah satu alat dalam 

advokasi. Hal inilah yang dimafaatkan oleh banyak organisasi 

dan berbagai pergerakan untuk mencapai kepentingan mereka. 

 

B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik 

rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana peran dan 

capaian WITNESS Organization dalam mengadvokasi hak 

asasi manusia melalui outreach  video di media sosial 

tahun 2010-2017? 

 

C. Kerangka Dasar Teori 

 
Teori adalah serangkaian variabel, definisi, dan bentuk 

pernyataan yang saling berhubungan yang kemudian 

menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai 

fenomena tertentu. (Creswell, 1993) Dalam membahas 

permasalahan yang muncul, teori dapat digunakan untuk 

menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Selain teori, 
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dapat juga digunakan konsep maupun model. Pada 

pembahasan ini, penulis menggunakan KonsepTransnational 

Advocacy Network, Gerakan Sosial dan Media Sosial 

 

1. Transnational Advocacy Network 

 
Menurut Margareth Keck dan Kathryn Sikkink 

merupakan advocacy networks karena kelompok mereka 

mengadvokasi dengan saling mendukung suatu perkara yang 

diajukan oleh aktor yang lain. Mereka juga menyatakan bahwa 

transnational advocacy network memiliki ciri khas tersendiri 

karena mereka terorganisasi untuk mempromosikan suatu isu, 

ide-ide, norma-norma, serta seringkali melibatkan individu 

untuk turut mengadvokasi perubahan kebijakan. (Keck & 

Sikkink, 1998) Adovokasi yang aktor-aktor TAN ini 

perjuangkan mengacu pada nilai-nilai tertentu.  

Aktor-aktor TAN tidak berkerja sendiri-sendiri, mereka 

mengadvokasi berbagai isu, atau norma, tanpa mementingkan 

batas-batas negara sehingga mereka menjalin jaringan di 

berbagai negara sehingga terbentuk suatu jejaring advokasi 

yang menjadi titian yang melalui batasan-batasan guna 

mencapai perubahan sosial. Aktor-aktor besar dalam sebuah 

jejaring advokasi dapat berupa antara lain: 

 organisasi-organisasi riset & advokasi non-

governmental internasional dan domestik (NGO); 

 pergerakan sosial lokal; 

 yayasan; 

 media;  

 gereja, serikat perdagangan, organisasi konsumen, 

intelektual; 

 bagian dari intergovernmental organizations 

 regional maupun internasional; 

 bagian dari cabang-cabang lembaga eksekutif 

dan/atau parlemen dari suatu pemerintahan, 

namun tidak semua dari aktor-aktor diatas bisa 

termasuk dalam jejaring advokasi transnasional. 
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Keck dan Sikkink menyatakan bahwa semua NGO baik 

intrenasional dan domestic memerankan peranan pusat dalam 

jejaring advokasi, karena berbagai NGO tersebut seringkali 

berperan sebagai inisiator berbagai aksi untuk mendesak aktor-

aktor lain yang lebih powerful seperti pemerintah. NGO 

memperkenalkan ide-ide baru, memberikan informasi, dan 

melakukan lobi-lobi yang bertujuan untuk mengubah suatu 

kebijakan. 

 

Para aktor dalam TAN ini seringkali terlibat pada isu 

tertentu ketika; (1) relasi antara organisasi lokal dengan 

pemerintah mengalami hambatan yang stagnan, dikarena 

hubungan yang ada tidak efektif dalam menyelesaikan konflik 

atau permasalahan; (2) aktivis yakin bahwa dengan adanya 

jaringan akan memperlancar misi dan kampanye mereka lalu 

secara aktif mampu mempromosikan mereka; (3) konferensi 

internasional dan bentuk kontrak internasional lain 

menciptakan suatu wilayah baru dalam membentuk dan 

memperkuat jaringan. Melihat rentetan kasus-kasus 

pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia masih kerap kali 

terjadi dan diabaikan, menunjukkan bahwa para pemegang 

otoritas di setiap negara masih belum bisa mengatasi kasus-

kasus ini secara efektif dan tuntas. Peraturan dan berbagai 

kebijakan yang selama ini diterapkan nyatanya masih belum 

dapat memberikan solusi terhadap para pihak yang dirugikan 

oleh tindak pelanggaran HAM di seluruh dunia. Maka dari itu 

dengan munculnya WITNESS sangat diperlukan untuk 

membantu penyelesaian permasalahan dalam lingkup HAM. 

 

Hampir dari semua kasus advokasi bermula karena 

pemerintah melanggar dan enggan mengakui hak individu 

maupun kelompok. Kebanyakan dari pihak yang dirugikan ini 

tidak mendapatkan advokasi dari pemerintah lokal, sehingga 

mereka mencari jaringan internasional agar bisa 

menyampaikan harapan mereka terhadap suatu isu. Disaat 

relasi antara negara dan aktor domestik terputus maka NGO 

lokal akan mencari aliansi dari jaringan internasional untuk 
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memberikan pressure ke pemerintah, hal ini kemudian disebut 

sebagai Boomerang Pattern. (Keck & Sikkink, 1998) 

 

Gambar 1. 1  Boomerang Pattern 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari 

https://www.researchgate.net/figure/The-boomerang-pattern-

developed-by-Keck-and-Sikkink-to-activate-TANs-

Interrupting_fig1_287545354 

 

Dari proses ini akan mengundang dukungan 

internasional yang kemudian digunakan oleh individu atau 

kelompok untuk memenuhi kepentingan mereka dengan 

pressure yang berasal dari berbagai aktor dan publik 

internasional untuk menekan pemerintah setempat. 

 

Ada banyak taktik yang dikembangkan oleh Keck dan 

Sikkink yang sering digunakan oleh NGO menghasilkan 

tipologi jaringan advokasi transnasional sebagai berikut; (a) 

https://www.researchgate.net/figure/The-boomerang-pattern-developed-by-Keck-and-Sikkink-to-activate-TANs-Interrupting_fig1_287545354
https://www.researchgate.net/figure/The-boomerang-pattern-developed-by-Keck-and-Sikkink-to-activate-TANs-Interrupting_fig1_287545354
https://www.researchgate.net/figure/The-boomerang-pattern-developed-by-Keck-and-Sikkink-to-activate-TANs-Interrupting_fig1_287545354
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information politics, kemampuan politik untuk memindahkan 

informasi secara cepat dan kredibel ke tempat yang memiliki 

dampak yang besar; (b) symbolics politics, kemampuan untuk 

menggunakan simbol, aksi atau kejadian dengan situasi yang 

masuk akal atau klaim kepada pendengar yang jaraknya cukup 

jauh; (c) leverage politics, kemampuan dalam  menggunakan 

aktor kuat untuk memberikan suatu efek dalam situasi wilayah 

yang anggotanya lemah dari jaringan yang tidak mungkin 

memiliki pengaruh; (d) accountability politics, usaha aktor 

terkuat dalam bertindak sesuai dengan prinsip atas kebijakan 

yang telah mereka dukung. Apabila aktor NGO secara lokal 

tidak dapat menekan secara langsung pemerintah untuk 

melakukan suatu perubahan, akan tetapi mereka tetap mampu 

untuk melakukan perubahan melalui jaringan advokasi 

transnasional. Dalam isu pelanggaran HAM, WITNESS 

melakukan banyak jejaring transnasional dengan banyak NGO 

internasional dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM 

dibeberapa negara. NGO dalam memainkan perannya 

mempunyai posisi penting di kancah politik internasional 

melalui advokasi network. Cara pertama yang ditempuh 

WITNESS adalah dengan mengumpulkan informasi secara 

detail dan terjamin kredibilitasnya, kemudian informasi 

tersebut menyebarkan informasi ini dengan tujuan untuk 

menghubungkan jaringan advokasi guna menggalang 

dukungan terhadap para korban pelanggaran HAM, dan 

memulai protes terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap 

melanggar hak asasi manusia. WITNESS sendiri merupakan 

NGO yang cukup besar mengingat NGO ini tersebar di 

berbagaai penjuru dunia, sehingga membuat WITNESS 

terwakili dimana saja. Dengan demikian jaringan advokasi itu 

juga bisa mempengaruhi pemerintah meraka untuk melakukan 

penentangan terhadap isu pelanggaran HAM di negara yang 

dinaungi WITNESS, sehingga bisa memberikan tekanan 

terhadap negara lain. Dengan begitu melahirkan suatu 

interaksi antara negara dengan negara, dapat juga terjadi 

interaksi antar organisasi internasional dengan negara. Hal ini 

dapat terjadi apabila negara yang telah mendukung aktivitas 
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jaringan advokasi tersebut mengangkat isu sebagai problema 

dalam sebuah organisasi non-pemerintahan internasional. 

(Widodo, 2019) 

 

2. Gerakan sosial  

 
Merupakan kegiatan sosial dalam bentuk gerakan 

kelompok informal, sejumlah besar individu atau suatu 

individu yang secara khusus berfokus pada masalah sosial atau 

politik dengan menerapkan, menolak atau mengkampanyekan 

perubahan sosial. Menurut Rajendra Singh, gerakan sosial 

adalah sesuatu yang mengekspresikan upaya kolektif untuk 

menuntut kesetaraan dan keadilan sosial dan memobilisasi 

anggota masyarakat untuk mencoba menyuarakan keluhan 

terhadap musuh apakah itu negara, institusiatau bagian lain 

dari masyarakat. (Singh, 2001) 
 

Ada beberapa karakteristik gerakan sosial menurut 

Robert Miesel, seperti gerakan sosial dipahami dalam 

kaitannya dengan organisasi dan organisasi perilaku, gerakan 

sosial menggunakan sarana rasional dalam mencapai tujuan 

dan cita-cita mereka, aktivitas utama dari gerakan sosial 

adalah memobilisasi berbagai konstituen dalam berbagai cara 

untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan, bentuk 

organisasi dan sumber daya strategi dari gerakan sosial dengan 

bentuk-bentuk yang dilembagakan aksi, dan fenomena kolektif 

atau demonstrasi perilaku terkait erat dengan gerakan sosial 

karena memang demikian elemen dari strategi yang digunakan 

dalam suatu gerakan (Miesel, 2014). 

 

Pada dasarnya, gerakan sosial berdiri atas tiga aspek. 

Aspek pertama yaitu masyarakat. Sebuah perjuangan yang 

berorientasi non-goal tidak akan berguna karena pada akhirnya 

tidak ada yang akan merasakan hasilnya, selain itu tidak ada 

yang dapat memberikan respons terhadap kinerja organisasi. 

Aspek kedua adalah pemerintah. Karena pemerintah dianggap 

sebagai penguasa negara, adalah wajib bagi kita untuk bekerja 
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sama dengan penguasa sehingga kita dapat menyediakan 

fungsi kontrol sosial kita. Oleh karena itu, kebijakan yang 

ditetapkan dapat sejalan dengan tujuan masyarakat. Lalu aspek 

ketiga adalah lembaga swasta. Aspek ini menjadi pusat dan 

tentu fatal apabila sektor ekonomi runtuh dan menyebabkan 

penderitaan bagi publik. Gerakan sosial memiliki fungsi 

utamanya atau manifestasi gerakan sosial. Ketika gerakan 

sosial ini tumbuh, fungsi sekunder memunculkan kontribusi 

gerakan sosial  pada pembentukan opini publik dengan 

menyediakan isu-isu sosial dan politik diskusi dan melalui 

penggabungan sejumlahgagasan gerakan menjadi opini publik 

yang dominan, dan memberikan pelatihan kepada pemimpin 

yang akan menjadi bagian dari elit politik dan dapat 

meningkatkan posisinya untuk menjadi negarawan penting. 

Aktor-aktor gerakan sosial adalah orang-orang yang tidak puas 

atau kecewa, seperti mereka yang terpinggirkan dalam 

kehidupankelompok marjinal di masyarakat, hingga kelompok 

minoritas yang putus asa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

gerakan sosial melibatkan organisasi dan individu yang 

terorganisasi dengan baik untuk membuat perubahan yang 

menyentuh dimensi moral, sosial, politik, dan ekonomi. 

(Hasibuan, 2008) Dengan demikian, tujuan gerakan sosial baru 

adalah untuk mengatur kembali hubungan negara, masyarakat, 

dan ekonomi dan untuk menciptakan ruang publik di mana ada 

wacana demokratis otonomi dan kebebasan individu. 

 

Sebagaimana kita ketahui, advokasi yang dilakukan oleh 

NGO Witness, merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan keadilan serta awareness dikalangan 

masyarakat guna mencapai suatu kebebasan mutlak yang adil 

bagi seluruh umat manusia, sehingga tercipta lingkup 

masyarakat yang damai dan merdeka. 

 

3. Media sosial  

 
Merupakan sebuah kelompok aplikasi berbasis internet 

yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 



11 

 

 
 

2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-

generated content (Andreas Kaplan, 2010). Teknologi media 

sosial terdiri di berbagai bentuk termasuk majalah, forum 

internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, podcast, 

foto atau gambar, video, peringkat dan bookmark sosial. 

Dengan menerapkan satu set teori-teori dalam bidang media 

penelitian (kehadiran sosial, media kekayaan) dan proses 

sosial (self-presentation, self-disclosure) Kaplan dan Haenlein 

menciptakan skema klasifikasi untuk berbagai jenis media 

sosial dalam artikel Horizons Bisnis mereka.  

 
Mengingat sifat dari NGO adalah charity, penting 

bahwa pesan mereka digambarkan dengan jelas, dengan 

banyak menggunakan konten visual untuk memancing emosi 

dan membujuk audiens mereka untuk menyumbang, sukarela 

atau menyebarkan kesadaran tentang masalah global. 

 

Organisasi WITNESS menggunakan kekuatan dari 

internet dengan memberdayakan fasilitas blog hingga media 

sosial. Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan konsep 

TAN, Gerakan Sosial dan Sosial Media yang mana berperan 

amat penting bagi proses advokasi Organisasi Witness dalam 

mengumpulkan dan mengunggah bukti-bukti pelanggaran 

HAM di seluruh dunia melalui konten video. 

 

D. Hipotesa 

 
 Berdasarkan ketiga konsep di atas maka dapat ditarik 

dugaan atas peran Witness Organization dalam mengadvokasi 

hak asasi manusia diantaranya adalah dengan: 

1. Berkolaborasi dengan banyak aktor di berbagai negara 

dalam mengumpulkan berbagai bukti pelanggaran 

HAM melalui rekaman video, memberikan pelatihan 

dan dukungan penuh dalam memfilmkan suatu 

perkara guna mempermudah pengumpulan bukti dan 

meningkatkan keselamatan saat merekam situasi 

beresiko tinggi, serta berperan sebagai video based 
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evidence-manager, dan lobbyist akan suatu kasus 

HAM 

2. Menghasilkan boomerang effect yang akhirnya 

menghasilkan perbaikan regulasi atau kebijakan, serta 

mengembalikan hak-hak para penyintas yang 

dirugikan. 

 

E. Tujuan dan Jangkauan Penelitian 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan 

pengetahuan mengenai proses advokasi oleh WITNESS 

Organization dan hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh 

aktortersebut di dunia dalam rangka menanggulangi masalah 

pelanggaran hak asasi manusia serta memberikan pengetahuan 

kepada masyarakat mengenai kasus kemanusiaan, khususnya 

tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di 

berbagai negara, terutama mengenai kasus: 

1. Kekerasan terhadap manula (elder abuse) di 

Amerika Serikat (2010) 

2. Kekerasan berbasis gender (gender based 

violence) sebagai senjata politik di Zimbabwe 

(2014) 

3. Kekerasan polisi (police brutality) di Brazil 

(2017) 

4. Perebutan hak tanah suku adat Meksiko Juba 

Wajin oleh industri ekstraktif (2017)  

Jangkauan penelitian dari skripsi mengenai peran dan 

pencapaian WITNESS Organization Dalam Mengadvokasi 

Hak Asasi Manusia Melalui Outreach Video di Media Sosial 

dimulai dari tahun 2010 sampai 2017. 

 

F. Metode Penelitian 

 
Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah kualitatif metode deskriptif. Penelitian menggunakan 

metode deskriptif adalah belajar yang tidak mencari atau 

menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat 
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prediksi. Menurut Iskandar(2008: 186),pentingnya penelitian 

kualitatif adalah untuk menjelaskan data dalam bentuk lisan 

dan tulisan.Peneliti bisamemahami lebih dalam tentang 

fenomena atau peristiwa pengaturan sosial yang terkait dengan 

fokus masalah belajar.12 prinsip dasar dari pendekatan 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimulai dari 

masalah mengapa, bagaimana, apa, di mana,dan kapan tentang 

suatu fenomena atau fenomena sosial yang terjadidi lapangan. 

Penelitian kualitatif yang baik juga menyediakan sistematis 

dan perhatian deskriptif berdasarkan konteks, karena 

pendekatan inimenyediakan ruang bagi para peneliti untuk 

belajar tentang suatu sistem danhubungan semua kegiatan 

dalam sistem yang dapat dilihat secara total dan tidak sebagian 

(Iskandar, 2008: 188- 189). Untuk ini penelitian yang akan 

dilakukan secara lebih mendalam, penelitian ini difokuskan 

pada pemahaman tentang bagaimana peran dan pencapaian 

Witness Organization dalam mengadvokasi hak asasi manusia 

di beberapa negara. Iskandar (2008:192) mengatakan bahwa 

data bersifat deskriptif selama pelaksanaanpenelitian kualitatif 

adalah waktu pengumpulan data. Secara umum, Peneliti dapat 

menemukan data penelitian dalam bentuk kata-kata jugaseperti 

dalam bentuk gambar. 

 

G. Sistematika Penulisan 

 
BAB I, merupakan bab yang menjelaskan tentang latar 

belakang HAM dan Witness Organization juga Internet, 

rumusan masalah, kerangka teoritik, hipotesis, tujuan 

penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan pada penelitian ini. 

BAB II, merupakan bab yang menjabarkan tentang 

pelanggaran HAM di beberapa negara yang berhasil 

diadvokasi oleh WITNESS Organization. 

BAB III, merupakan bab yang menjelaskan tentang 

profil dan peran dari Witness Organization yang bergerak 
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untuk mengadvokasi dan menanggulangi pelanggaran hak 

asasi manusia yang terjadi di berbagai negara, juga 

menjelaskan program-program yang dijalankan oleh NGO 

tersebut. 

BAB IV, merupakan bab yang berisi tentang analisis 

mengenai proses advokasi Witness Organization sebagai 

upaya untuk menanggulangi pelanggaran hak asasi manusia di 

beberapa  negara.  

BAB V, bab ini merupakan penutup yang berisi 

kesimpulan. 

  


