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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Meski perjuangan mengenai hak asasi masih terus dan 

selalu digencarkan, berbagai kebijakan dan regulasi hukum 

telah diterapkan, upaya perlindungan terhadap hak asasi 

manusia tidak akanoptimal jika tidak didukung oleh 

implementasi yang nyata dari semua pihak dan lapisan 

masyarakat di dunia.  

 

Hak asasi merupakan isu yang selalu eksklusif 

dikalangan masyarakat, ini semua dikarenakan hak asasi 

merupakan hak dasar yang dimiliki suatu individu hingga 

suatu kelompok tertentu. Hak-hak yang mengikat inilah yang 

kemudian menjadi landasan dalam berkehidupan, sehingga 

apabila seseorang atau kelompok melakukan sesuatu yang 

mengancam atau bahkan melampaui hak mereka sendiri 

terhadap hak orang atau kelompok lain, baik itu secara nilai, 

maupun secara fisik (berbentuk wujud), hal ini sudah termasuk 

dalam tindak pelanggaran HAM.  

 

Tindak pelanggaran ini kemudian dapat menimbulkan 

berbagai kerugian bagi pemiliknya, hal itu bisa saja 

mengancam, melecehkan, mengeksploitasi, mematikan fungsi, 

merepresi, menyakiti, hingga merenggut hak yang seharusnya 

dikomandoi atas rasa sadar pemiliknya sendiri, yaitu semua 

individu. Apabila ada orang lain yang melewati batasan-

batasan yang diluar haknya, maka itu sudah dapat disimpulkan 

sebagai pelanggaran hak asasi. Hal inilah yang kemudian 

membuat isu hak asasi menjadi amat luas dan tidak terhitung 

jenis isunya. 

 

Angka kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi 

manusia masih terus meningkat, terlebih dalam era serba 

berkemajuan ini, berbagai kasus pelanggaran HAM justru 

bermuculan atas segala kemudahan sehingga terkadang masih 

banyak sekali orang yang memanfaatkan kemudahan-
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kemudahan ini sebagai jalan untuk memenangkan ego 

dan kepentingannya sendiri tanpa menghargai hak asasi orang 

lain. Namun walaupun begitu, ditengah maraknya 

perkembangan teknologi dan tingkat kriminalitas yang tinggi 

inilah yang semakin mendorong orang-orang berhati nurani 

untuk membentuk suatu kelompok yang menjunjung tinggi 

value dan moralitas. Mereka inilah yang kemudian berkerja 

keras memperjuangkan hak asasi dan membantu masyarakat 

kecil yang diusik haknya. WITNESS organization merupakan 

salah satu dari banyak kelompok tersebut. WITNESS bergerak 

baik secara online maupun offline. Mereka membantu 

masyarakat yangmenjadi korban pelanggaran HAM dengan 

mengumpulkan berbagai video based evidence yang kemudian 

diekspos ke media sosial untuk mengundang atensi publik juga 

memancing kemitraan transnasional untuk berkerjasama, 

dengan intensi dapat mendesak dan menekan para pelaku 

pelanggaran HAM, serta pemerintah yang terkait. 

 

Dari banyak kasus yang ditangani oleh WITNESS, 

penulis mengambil 5 sampel kasus yang telah sukses 

diadvokasi mereka dari tahun 2010 sampai tahun 2017. 

Kelima dari kasus yang penulis bahas merupakan 4 jenis isu 

hak asasi yang berbeda yaitu mengenai gender, penjaminan 

hak manusia lanjut usia, sengketa tanah, dan kekerasan polisi. 

 

WITNESS tidak hanya berperan sebagai advokator, 

namun juga sebagai sarana pengembangan masyarakat, hal ini 

dibuktikan dengan program-program regional yang dikerjakan 

WITNESS, yaitu berupa kampanye, pengadaan pelatihan 

tentang tata cara memfilmkan tindak pelanggaran HAM secara 

baik, benar, dan aman, dan juga seminar-seminar 

empowerment untuk masyarakat. 

 

Walaupun angka kekerasan dan pelanggaran HAM 

masih terhitung tinggi setiap tahunnya, namun keberadaan 

NGO WITNESS telah memberikan dampak positif karena 

secara tidak langsung program-program bantuan yang mereka 
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jalankan dapat meringankan beban kehidupan masyarakat 

untuk meraih keadilan dan hak-hak dasar mereka. 

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa dalam 

penulisan ini masih banyak sekali kekurangan. Dikarenakan 

keterbatasan pada proses penelitian yang hanya mengacu pada 

studi pustaka, diharapkan adanya kritik dan saran yang dapat 

membangun untuk penulisan ini lebih baik. Penulis juga 

berharap skripsi ini dapat dikaji lebih lanjut agar segala 

kekurangan yang terdapat dipenulisan ini bisa diperbaiki dan 

memberikan manfaat yang luas untuk khalayak. 

  


