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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Assalamualaikum. Wr. Wb 

“... Indonesia mengambil inisiatif untuk mendirikan Forum Demokrasi Bali, 
sebuah forum terbuka bagi negara-negara untuk berbagi pengalaman dan praktik 

terbaik untuk memupuk demokrasi. Indonesia juga telah berada di garda depan 
dalam upaya menuntut perhatian lebih banyak terhadap HAM di ASEAN. Negara-
negara di Asia Tenggara harus memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, dan 

Amerika Serikat sangat mendukung hak tersebut. Tetapi rakyat Asia Tenggara 
juga harus memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. Dan itu 

sebabnya kami mengutuk pemilihan di Burma baru-baru ini yang tidak bebas dan 
adil. Itu sebabnya kami mendukung masyarakat madani anda yang kuat untuk 

bekerja sama dengan rekan setara anda di seluruh kawasan ini. Karena tidak ada 
alasan mengapa rasa hormat terhadap HAM harus berhenti di perbatasan sebuah 

negara...“  

Terima kasih. Assalamu’alaikum. Thank you 

Presiden AS. Barack Hussein Obama  

Universitas Indonesia, Rabu (10/11/2010) 

 Penggalan pidato Presiden AS Barack Obama di Universitas Indonesia secara 

tidak langsung merestui keberhasilan Indonesia untuk menegakkan HAM di dalam 

Negeri. Tapi apakah sebenarnya tuduhan dunia jika Indonesia Negara yang sangat 

menjunjung HAM itu benar pada faktanya? Dan seperti apa HAM di Indonesia itu 
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bergulat menjadi satu ber-sinergi membaur dengan semua masalah-masalah di 

Bangsa ini? 

10 Januari 2011, Tokoh – tokoh agama dan para aktivis berkumpul untuk  

membahas kondisi Negeri ini yang semakin lama semakin tidak bisa dipercaya, dari 

hasil berkumpulnya para Tokoh agama dan aktivis tersebut, muncul kesimpulan 

dimana hal tersebut ditujukan kepada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ( 

SBY ), yaitu Sembilan ( 9 ) kebohongan lama dan sembilan ( 9 ) keohongan baru. 

Didalam poin ke-5 dalam  kebohongan  lama berisi tentang kasus kematian aktivis 

HAM Munir. 5. Kasus Munir. Presiden SBY berjanji menuntaskan kasus 

pembunuhan aktivis HAM Munir sebagai a test of our history. Kasus ini tidak pernah 

tuntas hingga kini. (http://www.al-khilafah.co.cc/2011/01/18-kebohongan-

pemerintahan-sby.html). Dari pidato Presiden Obama dan hasil dari para Tokoh 

Agama dan aktivis ada suatu kejanggalan di dalam aplikasi pelaksanaan HAM di 

Indonesia, ketika Negara-Negara lain diluar sana sangat memuji Indonesia dengan 

menegakkan HAM secara menyeluruh, tetapi pada faktanya di era yang Demokrasi 

seperti ini HAM hanya sekedar pengertian dan istilah yang hanya disebut tanpa 

dilaksanakan. Bagaimana Negara ini bisa menengakkan HAM jika Penegak HAM 

mati terbunuh di udara, Munir Said Thalib atau Cak Munir, aktivis HAM yang mati 

terbunuh diatas pesawat Garuda Boeing 747–400 dengan  arsenic ditubuh  Munir, 

yakni 83 mg di lambung; 3,1 mg/liter di darah; dan 4,8  mg/liter di urine. 

(Wendratama, 2009:43).  
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Seperti media, berubah secara frontal ketika rezim orde baru runtuh dan berani 

mengabarkan dan menyajikan suatu sajian pengetahuan yang dimana pada waktu 

rezim orde baru bisa dikatakan suatu tindakan makar dan penentangan terhadap 

pemerintah atau mengancam  kestabilitasan bangsa. Seperti yang di Gambarkan film 

documenter Bunga Dibakar karya Ratrikala Bhre Aditya, film dokumenter berdurasi 

47 menit 24 detik ini menceritakan perjalanan hidup Munir sebagai seorang suami, 

ayah, dan teman. Munir digambarkan sosok yang suka bercanda dan sangat mencintai 

istri dan kedua anaknya. Masa kecil Munir yang suka berkelahi layaknya anak-anak 

lain dan tidak pernah menjadi juara kelas juga ditampilkan. Munir dibunuh di era 

demokrasi dan keterbukaan serta harapan akan hadirnya sebuah  Indonesia yang dia 

cita-citakan mulai berkembang. Semangat inilah yang ingin diungkapkan lewat film 

ini. Namun bunga indah itu kini telah dibakar. Film ini mencoba merekonstruksi 

perjalanan hidup dan perkembangan kejiwaan serta pergolakan batinnya. Dari 

seorang Munir, aktivis muslim yang sangat ekstrim, menjadi seorang Cak Munir yang 

menjunjung tinggi toleransi, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, antikekerasan dan 

berjuang tanpa kenal lelah melawan praktek-praktek otoritarian serta militeristik.  

 Dalam film “Bunga Dibakar” itu menceritakan dan menjelaskan perjalan 

hidup aktivis HAM Munir dari mulai awal menangani kasus buruh di Lawang Jawa 

Timur sampai tewasnya Munir diatas perjalanan menuju Amsterdam Belanda. Film 

ini dikemas dengan testimonial para saksi hidup yaitu para teman seprofesi, dan 

keluarga, dikemas dengan kutipan-kutipan artikel media massa pada jaman itu, yang 

mengetahui awal mula dedikasi Munir untuk membela rakyat kecil lalu di usungnya 
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faham Hukum dan HAM untuk para rakyat kecil di Indonesia. Dan kenapa peneliti 

memilih Film Dokumenter Bunga Dibakar karya Ratrikala Bhre Aditya, dikarena kan 

mempunyai kesamaan antara film dan metode penelitian yang di gunakan yaitu 

analisis semiotic. Dilihat dari judul film tersebut Bunga Dibakar bisa dikatakan 

sebagai petanda atau masuk dalam semiotic.   

Kemunculan tanda yang berupa bahasa dari scene – scene pada film 

documenter Bunga Dibakar itulah yang menjadi instrumen analisis semiotic yang 

digunakan peneliti untuk meneliti Tawaran Penyelesaian Masalah HAM di Indonesia 

Versi Film Bunga Dibakar dan menemukan apa yang sedang diteliti oleh peneliti 

tentang permasalahan HAM di dalam film Dokumenter Bunga dibakar. 

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dari Pancasila, yang artinya Hak 

Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. 

Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia sepenuhmya. Di 

Indonesia Hak Asasi Manusia telah diatur juga di Undang-Undang dasar 1945, yaitu 

UU No. 39 Tahun 1999. 

Dari landasan HAM itulah yang menjadi pusaka para rakyat Indonesia agar 

keluar dari cengkraman para penguasa yang memerintah pada jaman tersebut, yaitu 

pada jaman Orde Baru. Dan di situlah kunci dari kesejahteraan Negara dan 

kemakmuran para rakyatnya, untuk merealisasikan HAM tidak semudah yang 

diperkirakan, di mulai dari lamanya Indonesia dipimpin oleh Pemimpin Negara yang 

Otoriter hingga 32 tahun Orde baru ini berkuasa di Indonesia. Rasa jerah itulah dan 
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rasa tertekan dikarenakan ke otoriteran itulah yang membuat HAM sangat penting di 

realisasikan ke masyarakat Indonesia. Tetapi pada saat itu perlu perjuangan yang 

sangat gigih untuk memperjuangkan nasib masyarakat tertindas ini dengan di 

dampingi oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.  

Dalam perjuangan penegakan suatu pergerakan yang menentang kekuasaan 

selalu tidak bisa dilepaskan oleh peran media, film, media cetak dll. Tidak jauh 

berbeda dengan perjuangan HAM di Indonesia. Ketika penguasa lengser dan batasan 

– batasan tentang media sudah tak dibatasi, maka muncullah suatu pesan dan 

informasi yang dikemas dengan berbagai macam bentuk. Seperti film documenter 

Bunga Dibakar yang menceritakan tentang perjuangan HAM yang di motori oleh 

Munir Said Thalib. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat pada 

penelitian ini adalah bagaimana Tawaran Penyelesaian Masalah HAM di tinjau dari 

makna dan  tanda dalam “Film Bunga Dibakar” karya Ratrikala Bhre Aditya dengan 

menggunakan analisis Semiotik. 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk membongkar tentang penyelesaian 

Masalah Aktivis HAM di Indonesia versi film Bunga Dibakar Analisis Semiotik Film 

Dokumenter Bunga Dibakar  karya Ratrikala Bhre Aditya. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Akademis  

a. Secara metodelogi diharapkan dapat mengembangkan kajian 

analisis media massa seperti film khususnya tentang analisis 

semiotika secara kualitatif. 

b. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan referensi 

tambahan bagi peminat kajian komunikasi yang menekuni bidang 

audio visual dalam memadukan unsur tanda, politik, dan hukum 

dalam berkomunikasi melalui karya-karya film yang akan datang.  

 2. Manfaat Praktis. 

a. Dari hasil penelitian, masyarakat diharapkan dapat mengetahui 

masalah – masalah HAM yang ada di Indonesia. Disamping itu 

menambah pengetahuan tentang bagaimana media Film 

mempresentasikan kejadian fakta ke dalam tatanan Film 

Dokumenter. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terhadap 

penelitian serupa di bidang film. 
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E. TINJAUAN PUSTAKA 

E.1 HAM 

1. Sejarah HAM 

Secara konseptual bermula dari pemikir Inggris yang mengemukakan dalam 

teori perjanjian masyarakat bahwa setelah Negara terbentuk maka terjadilah 

kesepakatanantara peguasa dengan masyarakat pembentuk Negara, bahwa semua hak 

rakyat diserahkan kepada penguasa kecuali tiga hak yang diberikan alam kepadanya 

yaitu hak hidup, hak milik dan hak kebebasan yang harus dilindungi oleh penguasa 

dalam bentuk perlindungan konstitusinya. (John Locke. 1632-1704) 

Berikut sejarah HAM dalam berbagai sumber atau dokumen, diantaranya :  

No Tahun Nama Dokumen Isi Keterangan 

1 2500 s.d. 1000 

SM 

Hukum 

Hammurabi 

Perjuangan Nabi Ibrahim melawan 

kelaliman Raja Namrud yang 

memaksakan harus menyembah patung 

(berhala).  

Nabi Musa memerdekakan bangsa 

Yahudi dari perbudakan Raja Fir’aun 

(Mesir) agar terbebas dari kesewenangan 

raja yang merasa dirinya sebagai Tuhan. 

2 600 SM --- Di Athena (Yunani),Solon telah 

menyusun undang-undang yang 
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menjamin keadilan dan persamaan bagi 

setiap warganya. Untuk itu dia 

membentuk Heliaie, yaitu Mahkamah 

Keadilan untuk melindungi orang-orang 

miskin dan Majelis Rakyat atau Ecdesia. 

Karena gagasannya inilah Solon 

dianggap sebagai pengajar Demokrasi. 

Perjuangan Solon, didukung oleh Pericles 

(tokoh negarawan Athena). 

3 527 s.d. 

322 SM 

Corpus Luris Kaisar Romawi pada masa Flavius 

Anacius Justinianus menciptakan 

peraturan hukum modern yang 

terkodifikasi dalam Corpus Luris sebagai 

jaminan atas keadilan dan hak asasi 

manusia. 

Pada masa kebangkitan Romawi telah 

banyak lahir filsuf terkenal dengan visi 

tentang hak asasi seperti : Socrates dan 

Plato yang banyak dikenal sebagai 

peletak dasar diakuinya hak-hak asasi 

manusia, sertaAristoteles yang 

mengajarkan tentang pemerintahan 

berdasarkan kemauan dan cita-cita 

mayoritas warga. 

4 30 SM s.d. 

632 M 

Kitab Suci Injil Dibawa oleh Nabi Isa Almasih sebagai 

peletak dasar etika Kristiani dan ide 

pokok tingkah laku manusia agar 
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senantiasa hidup dalam cinta kasih 

kepada Tuhan maupun sesama manusia. 

5  Kitab Suci Al-

Qur’an 

Diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, banyak mengajar tentang toleransi, 

berbuat adil, tidak boleh memaksa, 

bijaksana, menerapkan kasih sayang, 

memberikan rahmat kepada seluruh alam 

semesta, dan sebagainya. 

6 15 Juni 1215 Magna Charta 

(Masa 

Pemerintahan 

Lockland di 

Inggris) 

Pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi 

manusia, antara lain mencakup ; 

 Raja tidak boleh memungut pajak 

kalau tidak dengan izin dari Great 

Council 

 Orang tidak boleh ditangkap, 

dipenjara, disiksa atau disita miliknya 

tanpa cukup alasan menurut hukum 

negara. 

7 1629 Petition of Rights 

(Masa 

Pemerintahan 

Charles I di 

Inggris) 

 Pajak dan hak-hak istimewa harus 

dengan izin parlemen 

 Tentara tidak boleh diberi penginapan 

di rumah-rumah penduduk 

(warganegara tidak boleh dipaksakan 

menerima tentara di rumahnya) 

 Dalam keadaan damai, tentara tidak 

boleh menjalankan hukum perang 

 Orang tidak boleh ditangkap tanpa 
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tuduhan yang sah  

8 1679 Hobeas Corpus 

Act 

(Masa 

Pemerintahan 

Chaarles II di 

Inggris) 

 Jika diminta, hakim harus dapat 

menunjukkan orang yang 

ditangkapnya lengkap dengan alasana 

penangkapan itu. (Alasan penahanan 

seseorang harus disertai bukti yang 

sah menurut hukum) 

 Orang yang ditangkap harus diperiksa 

selambat-lambatnya dua hari setelah  

ditangkap. 

9 1689 Bill of Rights 

(Masa 

Pemerintahan 

Willian III di 

Inggris) 

 Kebebasan dalam pemilihan anggota 

parlemen  

 Kebebasan berbicara dan 

mengeluarkan pendapat  

 Pajak, Undang-undang dan 

pembentukan tentara tetap harus 

seizin parlemen 

 Hak warga negara untuk memeluk 

agama menurut kepercayaan masing-

masing 

 Parlemen berhak untuk mengubah 

keputusan raja  

10 04 Juli 1776 Declaration of 

Indefendence 

( AS) 

 Bahwa semua orang diciptakan sama. 

Mereka dikaruniai oleh Tuhan, hak- 

hak yang tidak dapat dicabut dari 

dirinya ialah ; hak hidup, hak 

kebebasan, dan ha mengejar 
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kebahagian/milik (life, liberty, and 

pursuit of happiness/property). 

 Amerika Serikat dianggap sebagai 

Negara pertama yang mencantumkan 

hak asasi dalam konstitusi (dimuat 

secara resmi dalam Constitution of 

USA tahun 1787) atas jasa Presiden 

Thomas Jefferson.  

11 14 Juli 1789 Declaration des 

Droits de 

L’homme 

et du Citoyen 

(Perancis) 

Pernyataan HAM dan warga Negara 

sebagai hasil Revolusi Perancis di  

bawah pimpinan Jenderal Laffayete, 

antara lain menyebutkan :  

 Manusia dilahirkan bebas dan 

mempunyai hak-hak yang sama 

 Hak-hak itu adalah hak kebebasan 

(Iiberte), kesamaan (Egalite) dan 

persaudaraan atau kesetiakawanan 

(fraternite),  

12 Januari 1918 Rights of Self 

Determination 

Tahun-tahun berikutnya, pencantuman 

HAM dalam konstitusi diikuti oleh 

Belgia (1831), Uni Soviet (1936), 

Indonesia (1945), dsb. Naskah yang 

diusulkan oleh Presiden Theodore 

Woodrow Wilson memuat 14 pasal dasar 

untuk mencapai perdamaian yang adil.  

13 1941 Atlantic Charter Muncul pada saat berkobarnya Perang 
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(dipelopori oleh 

Franklin D. 

Roosevelt) 

Dunia II, kemudian disebutkan  empat 

kebebasan (the four Freedoms) antara 

lain;  

 Kebebasan berbicara, mengeluarkan 

pendapat, berkumpul, dan 

berorganisasi (Freedom of Speech) 

 Kebebasan untuk beragama dan 

beribadah (Freedom of Religion) 

 Kebebasan dari kemiskinan dan 

kekurangan (Freedom of Want) 

 Kebebasan seseorang dari rasa takut 

(Freedom of Fear) 

14 10 Desember 

1948 

Universal 

Declaration of 

Human Rights 

Pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi 

manusia yang terdiri dari 30 pasal. 

Piagam tersebut menyerukan kepada 

semua anggota dan bangsa di dunia untuk 

menjamin dan mengakui hak-hak asasi 

manusia dimuat di dalam konstitusi 

Negara masing-masing.  

Tabel 1.1 

(http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/) 14 April 2011 
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2. Sejarah Hak Asasi Manusia Di Indonesia 

 Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada pancasila. 

yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni 

Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi 

manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam 

ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi 

manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus 

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup 

bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak 

ada hak yang dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain. 

Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita 

tidak memperhatikan hak orang lain,maka yang terjadi adalah benturan hak atau 

kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara 

Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan 

kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah 

dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan 

martabat kemanusisan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. 

Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik 

Indonesia,yakni: 

 1. Undang – Undang Dasar 1945 

 2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia 
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 3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

Dan di Indonesia secara garis besar hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan  

sebagai berikut : 

1. Hak – hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan 

menyatakan  pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak. 

2. Hak – hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk 

memiliki sesuatu,  hak  untuk membeli dan menjual serta 

memanfaatkannya. 

3. Hak – hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam 

 pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk 

 mendirikan partai politik. 

4. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan 

pemerintahan ( rights of legal equality). 

5. Hak – hak asasi sosial dan kebudayaan ( social and culture rights). 

Misalnya hak untuk  memilih pendidikan dan  hak untuk mengembangkan 

kebudayaan. 

6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan 

perlindungan ( procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan

, penangkapan,  penggeledahan, dan peradilan. 
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  Secara garis besar untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam 

Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawarahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998. (http://emperordeva.wordpress.com) 

3. Perkembangan Hak Asasi Manusia 

   a.  Orde Lama 

 Wacana hak asasi manusia bukanlah wacana yang asing dalam 

diskursus politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Kita bisa menemuinya 

dengan gamblang dalam perjalanan sejarah pembentukkan bangsa ini, di mana 

perbincangan mengenai hak asasi manusia menjadi bagian daripadanya. Jauh 

sebelum kemerdekaan, para perintis bangsa ini telah memercikkan pikiran-

pikiran untuk memperjuangkan harkat dan martabat manusia yang lebih baik. 

Pecikan pikiran tersebut dapat dibaca dalam surat-surat R.A.Kartini yang 

berjudul “Habis Gelap Terbitlah Terang”, karangan-karangan politik yang 

ditulis oleh H.O.S. Cokroaminoto, Agus Salim, Douwes Dekker, Soewardi 

Soeryaningrat, petisi yang dibuat oleh Sutardjo di Volksraad atau pledoi 

Soekarno yang berjudul ”Indonesia Menggugat” dan Hatta dengan judul 

”Indonesia Merdeka” yang dibacakan di depan pengadilan Hindia Belanda. 

(Marzuki,2008:277) 

Percikan-percikan pemikiran pada masa pergerakan kemerdekaan itu, 

yang terkristalisasi dengan kemerdekaan Indonesia, menjadi sumber inspirasi 

ketika konstitusi mulai diperdebatkan di Badan Penyelidik Usaha-usaha 
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Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Di sinilah terlihat bahwa para 

pendiri bangsa ini sudah menyadari pentingnya hak asasi manusia sebagai 

fondasi bagi negara. Sub-bab ini berusaha menelusuri perkembangan wacana 

hak asasi manusia dalam diskursus politik dan ketatanegaraan di Indonesia, 

paling tidak dalam kurun waktu setelah kemerdekaan. Diskursus mengenai 

hak asasi manusia ditandai dengan perdebatan yang sangat intensif dalam tiga 

periode sejarah ketatanegaraan, yaitu mulai dari tahun 1945, sebagai periode 

awal perdebatan hak asasi manusia, diikuti dengan periode Konstituante 

(tahun 1957-1959) dan periode awal bangkitnya Orde Baru (tahun 1966-1968) 

Periode ini diawali dengan pelengseran Soeharto dari kursi Presiden Indonesia 

oleh gerakan reformasi. Inilah periode yang sangat “friendly” terhadap hak 

asasi manusia, ditandai dengan diterimanya hak asasi manusia ke dalam 

konstitusi dan lahirnya peraturan perundang-undangan di bidang hak asasi 

manusia. (Marzuki,2008:277) 

 

    b. Orde Baru 

 Piagam Hak Asasi Manusia yang pernah muncul di awal Orde Baru itu 

muncul kembali. Begitu pula gagasan untuk mencatumkannya ke dalam pasal-

pasal Undang-Undang Dasar juga muncul kembali ke dalam wacana 

perdebatan hak asasi manusia ketika itu. Karena kuatnya tuntutan dari 

kelompok-kelompok reformasi ketika itu, maka perdebatan bermuara pada 

lahirnya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. 
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Isinya bukan hanya memuat Piagam Hak Asasi Manusia, tetapi juga memuat 

amanat kepada presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk 

memajukan perlindungan hak asasi manusia, termasuk mengamanatkan untuk 

meratifikasi instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. Hasil 

Pemilu 1999 merubah peta kekuatan politik di MPR/DPR. Kekuatan politik 

pro-reformasi mulai memasuki gelanggang politik formal, yakni MPR/DPR. 

Selain berhasil mengangkat K.H. Abdurrachman Wahid sebagai presiden, 

mereka juga berhasil menggulirkan terus isu amandemen Undang-Undang 

Dasar 1945. Pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, perjuangan untuk 

memasukkan perlindungan hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang 

Dasar akhirnya berhasil dicapai. Majelis Permusyawaratan. ( Lubis.1993 ) 

Rakyat sepakat memasukan hak asasi manusia ke dalam Bab XA, 

yang berisi 10 Pasal Hak Asasi Manusia (dari pasal 28A-28J) pada 

Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 

Agustus 2000. Hak-hak yang tercakup di dalamnya mulai dari kategori hak-

hak sipil politik hingga pada kategori hak-hak ekonomi, social dan budaya. 

Selain itu, dalam bab ini juga dicantumkan pasal tentang tanggung jawab 

Presiden Habibie membuat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 

(RAN-HAM) 1998 - 2003, yang memuat agenda pemerintahannya dalam 

penegakan hak asasi manusia, meliputi pendidikan dan sosialisasi hak asasi 

manusia serta program ratifikasi instrumen internasional hak asasi manusia. 
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negara terutama pemerintah dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan hak asasi manusia. ( Lubis.1993:354 ) 

Di samping itu ditegaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi 

hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis maka 

pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam 

peraturan perundang-undangan. Salah satu isu yang menjadi riak-perdebatan 

dalam proses amandemen itu adalah masuknya pasal mengenai hak bebas dari 

pemberlakuan undang-undang yang berlaku surut (non-retroactivity principle) 

yakni pasal 28I. Masuknya ketentuan ini dipandang oleh kalangan aktivis hak 

asasi manusia dan aktivis pro-reformasi yang tergabung dalam Koalisi untuk 

Konstitusi Baru sebagai “sabotase” terhadap upaya mengungkapkan 

pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lalu, khsususnya di masa Orde 

Baru. Alasannya pasal itu dapat digunakan oleh para pelaku pelanggaran hak 

asasi di masa lalu untuk menghindari tuntutan hukum. ( ibid ) 

Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang 

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang lahir setelah Amandemen Kedua 

menjadi senjata yang tak dapat digunakan untuk pelanggaran hak asasi 

manusia di masa lalu. Sementara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat 

beralasan bahwa adanya pasal itu sudah lazim dalam instrumen internasional 

hak asasi manusia, khususnya dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil 

dan Politik (KIHSP). Selain itu, menurut anggota Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Pasal 28I itu harus dibaca pula dalam kaitannya dengan Pasal 28J 
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ayat (2). Terlepas dari kontroversi yang dipaparkan di atas, Amandemen 

Kedua tentang Hak Asasi Manusia merupakan prestasi gemilang yang dicapai 

Majelis Permusyawaratan Rakyat pasca Orde Baru. Amandemen Kedua itu 

telah mengakhiri perjalanan panjang bangsa ini dalam memperjuangkan 

perlindungan konstitusionalitas hak asasi manusia di dalam Undang-Undang 

Dasar. Mulai dari awal penyusunan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945, 

Konstituante (1957-1959), awal Orde Baru (1968) dan berakhir pada masa 

reformasi saat ini merupakan perjalanan panjang diskursus hak asasi manusia 

dalam sejarah politik-hukum Indonesia sekaligus menjadi bukti bahwa betapa 

menyesatkan pandangan yang menyatakan hak asasi manusia tidak dikenal 

dalam budaya Indonesia.  

Presiden B.J. Habibie dan DPR sangat terbuka dengan tuntutan 

reformasi, maka sebelum proses amandemen konstitusi bergulir, presiden 

lebih dulu mengajukan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia ke 

Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas. Pembahasan di Dewan Perwakilan 

Rakyat juga tidak memakan waktu yang lama dan pada 23 September 1999 

telah dicapailah konsensus untuk mengesahkan undang-undang tersebut yakni 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-

Undang tersebut dilahirkan sebagai turunan dari Ketetapan MPR No. 

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat pengakuan yang luas 

terhadap hak asasi manusia. Hak-hak yang dijamin di dalamnya mencakup 
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mulai dari pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, 

sosial dan budaya, hingga pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti 

anak, perempuan dan masyarakat adat (indigenous people). ( ibid ) 

 

4. Undang-Undang Hak Asasi Manusia 

 Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, periode reformasi merupakan 

periode yang sangat “friendly” terhadap hak asasi manusia. Berbeda halnya dengan 

periode. Orde Baru yang melancarkan “black-campaign” terhadap isu hak asasi 

manusia. Presiden B.J. Habibie dan DPR sangat terbuka dengan tuntutan reformasi, 

maka sebelum proses amandemen konstitusi bergulir, presiden lebih dulu 

mengajukan. Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia ke Dewan Perwakilan 

Rakyat untukdibahas. Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat juga tidak memakan 

waktu yang lama dan pada 23 September 1999 telah dicapailah konsensus untuk 

mengesahkan undang-undang tersebut yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia. (Marzuki,2008:285) 

 Undang-Undang tersebut dilahirkan sebagai turunan dari Ketetapan MPR No. 

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi 

manusia. Hak-hak yang dijamin di dalamnya mencakup mulai dari pengakuan 

terhadap hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hingga pada 

pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan dan masyarakat adat 

(indigenous people). Undang-Undang tersebut dengan gamblang mengakui paham 
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‘natural rights’, melihat hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada 

manusia. Begitu juga dengan kategorisasi hak-hak di dalamnya tampak merujuk pada 

instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia, seperti Universal Declaration 

of Human Rights, International Covenan on Civil and Political Rights, International 

Covenan on Economic, Social and Cultural Rights, International Convention on the 

Rights of Child. Dengan demikian boleh dikatakan Undang-Undang ini telah 

mengadopsi norma-norma hak yang terdapat di dalam berbagai instrumen hak asasi 

manusia internasional tersebut. (Marzuki,2008:286) 

 Di samping memuat norma-norma hak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat aturan mengenai Komisi Nasional 

Hak Asasi Manusia (bab VII). Mulai Pasal 75 sampai Pasal 99 mengatur tentang 

kewenangan dan fungsi, keanggotaan, serta struktur kelembagaan Komisi Nasional 

Hak Asasi Manusia. Jadi kalau sebelumnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

berdiri berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, maka setelah disahkan 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 landasan hukumnya diperkuat dengan 

Undang-Undang. Hal yang menarik dalam Undang-Undang ini adalah adanya aturan 

tentang partisipasi masyarakat (bab VIII), mulai dari Pasal 100 sampai Pasal 103. 

Aturan ini jelas memberikan pengakuan legal terhadap keabsahan advokasi hak asasi 

manusia yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pembela hak asasi manusia atau 

“human rights defenders”. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengamanatkan 

pembentukan. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang harus dibentuk paling lama dalam 
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jangka waktu empat tahun setelah berlakunya Undang-Undang tersebut (Bab IX). 

(Marzuki,2008:286) 

 

5. Hubungan Aktivis Dengan HAM 

 Berdasarkan Deklarasi Universal HAM ( Universal Declaration of Human 

Rights ), hak asasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu ; 

a. Hak Sipil dan Politik,  yang meliputi : 

1. Hak hidup 

2. Hak untuk bebas dari penyiksaan 

3. Hak kebebasan dan keamanan pribadi 

4. Hak diperlakukan secara manusiawi 

5. Hak kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal 

6. Hak mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum 

7. Hak untuk berpendapat, berkumpul secaradamai berserikat 

8. Hak untuk ikut serta dalam pemerintahanHak untuk memilih dan dipilih 

dalam Pemilu 

9. Hak untuk mendapat pelayanan atas dasar persamaan 
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b. Hak Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya meliputi ; 

1. Hak untuk menentukan nasibnya sendiri 

2. Hak persamaan bagi laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak 

ekonomi, social dan budaya 

3. Hak atas pekerjaan 

4. Hak jaminan social 

5. Hak atas standar kehidupan yang layak 

6. Hak bebas dari kelaparan 

7. Hak menikmati standar tertinggi kesehatan fisik dan mental 

8. Hak atas pendidikan 

9. Hak untuk ambil bagian dalam kebudayaan, meikmati manfaat dari kem

ajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya, memeperoleh manfat dari pe

rlindungan atas kepentingan moral dan material dari karya ilmu pengeta

huan,sastra,atau seniy ang diciptakan. 

(http://www.scribd.com/doc/34169341/24/Sejarah-HAM ) 30 Maret 

2011 

Berdasarkan hak-hak diatas ini awal munculnya manusia-manusia dan 

menjelma menjadi aktivis di era modern sekarang ini yang sudi untuk 

memperhatikan hak-hak para peradaban manusia di Indonesia bahkan di dunia 

dan memnuntut keadilan yang sepatutnya dimiliki dan dinikmati oleh semua 
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manusia di dunia ini, contoh seperti awal pada jaman Pra Kemerdekaan 

Indonesia, seperti :  

a. Kyai Haji Ahmad Dahlan. 

  Tepatnya pada 1 Agustus 1868 lahirlah Kyai Haji Ahmad 

Dahlan atau panggilan kecilnya adalah Muhammad Darwisy. Kenapa Kyai 

Haji Ahmad Dahlan? Dilihat dari pola pemikirannya Kyai Haji Ahmad 

Dahlan sangat menjunjung tinggi nilai hak-hak manusia dari hal terkecil 

sampai yang dianggap pengkebirian Hak asasi manusia. Dari pola 

pemikirannya tersbut Kyai Haji Ahmad Dahlan membentuk organisasi 

berbasis kemasyarakatan dan keagamaan. Seperti Budi Utomo, Jam'iyatul 

Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam dan Muhammdiyah yang sekarang 

telah menjadi organisasi terbesar di Indonesia. Atas jasa-jasa KH. Ahmad 

Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui 

pembaharuan Islam dan pendidikan, maka Pemerintah Republik 

Indonesiamenetapkannya sebagai Pahlawan Nasional dengan surat 

Keputusan Presiden no. 657 tahun 1961. Dasar-dasar penetapan itu ialah 

sebagai berikut: 

1. KH. Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan ummat Islam 

untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus 

belajar dan berbuat; 
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2. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak 

memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang 

menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan 

umat, dengan dasar iman dan Islam; 

3. Dengan organisasinya, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha 

sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan 

kemajuan bangsa, dengan jiwa ajaran Islam; dan 

4. Dengan organisasinya, Muhammadiyah bagian wanita (Aisyiyah) 

telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap 

pendidikan dan berfungsi sosial, setingkat dengan kaum pria. 

(Wikipedia.com) 

b.  Haji Abdul Malik Karim Amrullah ( Buya Hamka ) 

  Haji Abdul Malik Karim Amrullah (atau lebih dikenal dengan 

julukan HAMKA, yakni singkatan namanya), lahir tahun 1908, di desa 

kampong Molek, Maninjau, Sumatera Barat, dan meninggal di Jakarta 24 

Juli 1981, adalah sastrawan Indonesia, sekaligus ulama, dan aktivis 

politik. Belakangan ia diberikan sebutan Buya, yaitu panggilan buat orang 

Minangkabau yang berasal dari kata abi, abuya dalam bahasa Arab, yang 

berarti ayahku, atau seseorang yang  dihormati.Tidak jauh berbeda 

dengan K.H. Ahmad Dahlan, Buya Hamka di pilih menjadi aktivis HAM 
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pada jaman orde lama dikarenakan pemikirannya dan dedikasinya di 

organisasi hak-hak manusia yang berbasis keagamaan yang menjurus ke 

kesejahteraan manusia, karena pada dasarnya kesejahteraan manusia terebt 

bersumber dari hak-hak manusia itu sendiri. (Wikipedia.com) 

c.  Munir Said Thalib. 

  Munir Said Thalib (lahir di Malang, Jawa Timur, 8 Desember 

1965 – meninggal di Jakarta jurusan ke Amsterdam, 7 September 2004 

pada umur 38 tahun) adalah pria keturunan Arab yang juga seorang aktivis 

HAM Indonesia. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Eksekutif Lembaga 

Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Munir atau biasa 

disapa Cak Munir ini menjadi aktivis di jaman transisi antara Orde Baru 

ke Reformasi Demokrasi. Munir wafat diatas pesawat Garuda Indonesia 

Boeing 747 dengan di identifikasi di tubuh Munir terdapat racun berkadar 

arsenic yang mematikan, yakni 83 mg di lambung; 3,1 mg/liter di darah; 

dan 4,8 mg/liter di urine. Penghargaan yang telah di raih Munir sebagai 

aktivis HAM ialah : 

1. Right Livelihood Award 2000, Penghargaan pengabdian bidang 

kemajuan HAM dan kontrol sipil terhadap militer (Swedia, 8 

Desember 2000) 
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2. Mandanjeet Singh Prize, UNESCO, untuk kiprahnya 

mempromosikan Toleransi dan Anti-Kekerasan (2000) 

3. Salah satu Pemimpin Politik Muda Asia pada Milenium Baru 

(Majalah Asiaweek, Oktober 1999) 

4. Man of The Year versi majalah Ummat (1998). 

5. Suardi Tasrif Awards, dari Aliansi Jurnalis Independen, (1998) 

atas nama KontraS 

6. Serdadu Awards, dari Organisasi Seniman dan Pengamen Jalanan 

Jakarta (1998) 

7. Yap Thiam Hien Award (1998) 

8. Satu dari seratus tokoh Indonesia abad XX, majalah Forum 

Keadilan 

Dan kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Munir adalah sebai berikut : 

1. Penasehat Hukum dan anggota Tim Investigasi Kasus Fernando 

Araujo, dkk, di Denpasar yang dituduh merencanakan 

pemberontakan melawan pemerintah secara diam-diam untuk 

memisahkan Timor-Timur dari Indonesia; 1992 

2. Penasehat Hukum Kasus Jose Antonio De Jesus Das Neves 

(Samalarua) di Malang, dengan tuduhan melawan pemerintah 

untuk memisahkan Timor Timur dari Indonesia; 1994 
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3. Penasehat Hukum Kasus Marsinah dan para buruh PT. CPS 

melawan KODAM V Brawijaya atas tindak kekerasan dan 

pembunuhan Marsinah, aktifis buruh; 1994 

4. Penasehat Hukum masyarakat Nipah, Madura, dalam kasus 

permintaan pertanggungjawaban militer atas pembunuhan tiga 

petani Nipah Madura, Jawa Timur; 1993 

5. Penasehat Hukum Sri Bintang Pamungkas (Ketua Umum PUDI) 

dalam kasus subversi dan perkara hukum Administrative Court 

(PTUN) untuk pemecatannya sebagai dosen, Jakarta; 1997 

6. Penasehat Hukum Muchtar Pakpahan (Ketua Umum SBSI) dalam 

kasus subversi, Jakarta; 1997 

7. Penasehat Hukum Dita Indah Sari, Coen Husen Pontoh, Sholeh 

(Ketua PPBI dan anggota PRD) dalam kasus subversi, 

Surabaya;1996 

8. Penasehat Hukum mahasiswa dan petani di Pasuruan dalam kasus 

perburuhan PT. Chief Samsung; 1995 

9. Penasehat Hukum bagi 22 pekerja PT. Maspion dalam kasus 

pemogokan di Sidoarjo, Jawa Timur; 1993 

10. Penasehat Hukum DR. George Junus Aditjondro (Dosen 

Universitas Kristen Satyawacana, Salatiga) dalam kasus 

penghinaan terhadap pemerintah, Yogyakarta; 1994  
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11. Penasehat hukum Muhadi (seorang sopir yang dituduh telah 

menembak polisi ketika terjadi bentrokan antara polisi dengan 

anggota TNI AU) di Madura, Jawa Timur; 1994 

12. Penasehat Hukum dalam kasus hilangnya 24 aktivis dan 

mahasiswa di Jakarta; 1997-1998 

13. Penasehat Hukum dalam kasus pembunuhan besar-besaran 

terhadap masyarakat sipil di Tanjung Priok 1984; sejak 1998 

14. Penasehat Hukum kasus penembakan mahasiswa di Semanggi, 

Tragedi Semanggi I dan II; 1998-1999 

15. Anggota Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM di Timor Timur; 

1999 

16. Penggagas Komisi Perdamaian dan Rekonsiliasi di Maluku 

17. Penasehat Hukum dan Koordinator Advokat HAM dalam kasus-

kasus di Aceh dan Papua (bersama Kontras). ( Pramodhawardani, 

2004 ) 

6. Hubungan Militer Dengan HAM 

 Demi kejernihan hukum dan sejarah, Panglima TNI didesak untuk memeriksa 

seluruh personel yang terlibat dalam peristiwa pelanggaran HAM di Tanjung Priok 

(12 September 1984) sesuai dengan hukum yang berlaku.” Itulah antara lain bunyi 

rekomendasi Komisi Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia 

(KPP HAM) Tanjung Priok atau KP2T, yang disampaikan ketuanya, Djoko 
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Soegianti, kepada pemerintah dan DPR-RI, 16 Juni 2000. Pemeriksaan itu, menurut 

KP3T, hendaknya dikhususkan terhadap para komandan yang memikul tanggung 

jawab komando dan para perwira staf yang melakukan atau bertanggung jawab atas 

terjadinya pelanggaran HAM, termasuk proses sesudahnya. (Cahyono.2001:27) 

KP3T juga merekomendasikan, pemerintah dan seluruh jajarannya agar 

menyelesaikan secara tuntas seluruh aspek dari Peristiwa Tragedi Priok yang 

merupakan salah satu beban sejarah bangsa ini. Termasuk meminta maaf, 

merehabilitasi nama baik, dan memberikan kompensasi berupa bantuan yang layak 

kepada korban atatu keluarga korban meninggal. Setelah melaksanakan tugasnya 

selama sekitar tiga bulan, KP3T menyerahkan hasil temuannya kepada DPR dan 

pemerintah. Namun, tidak seperti KPP HAM Timor Timur, hasil KP3T bukan 

merupakan dokumen pro-justisia yang bisa ditindak lanjuti untuk diproses ke 

pengadilan. Dari analisis terhadap temuan yang diperoleh, KP3T mengambil 

kesimpulan, antara lain bahwa : 

1. Peristiwa Tanjung Priok terjadi karena sikap tanpa kompromi dari para 

pemrakarsa pengerhan massa, berhadapan dengan sikap kurang tanggao 

dan ketidaksiapan para petugas keamanan untuk merumuskan kebijakan 

serta mengambil langkah-langkah yang lebih arif, walaupun tanda-tanda 

akan terjadinya kekerasan massa sudah ada sejak empat bulan 

sebelumnya. 
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2. Pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan para petugas keamanan, tetapi 

juga oleh massa yang beringas. 

3. Jenis pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh petugas keamanan 

berupa : 

a. Penghilangan nyawa di luar putusan pengadilan sebanyak 24 orang 

dan menyebabkan luka berat sebanyak 36 orang; 

b. Penyiksaan selama dalam pemeriksaan dan penahanan; 

c. Penimbulan rasa takut; 

d. Penghilangan kebebasan beribadah shalat jumat; 

e. Proses pemeriksaan tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan 

f. Penghilangan hak untuk memperoleh informasi. 

 

4. Jenis pelanggaran HAM berat yang dilakukan oelh massa berupa : 

a. Penghilangan nyawa sembilan orang, yaitu keluarga Tan Kio Liem, 

termasuk pembantunya; 

b. Pengeroyokan petugas; 

c. Penimbulan rasa takut; dan 

d. Perusakan dan pembakaran hak milik atas rrumah ibadah, rumah, toko, 

apotek, kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua.  

5. KP3T – meskipun tidak menggali kuburan – tidak menemukan bukti 

adanya pembantaian massal dengan sengaja atau terencana maupun 



32 
 

adanya pemakaman massal. Penembakan yang terjadi oelh para petugas 

keamanan adalah dalam keadaan terdesak (force mejeure) setelah adanya 

perlawanan massal terhadap ajakan damai dari pimpinan pasukan dan 

usaha perebutan senjata oleh beberapa warga massa. (Cahyono.2001:29-

30) 

Kesimupalan dan rekomendasi yang dibuat KP3T di atas sudah tentu 

sangat mengecawakan karena jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat luas 

yang mendambakan keadilan, khususnya para korban Tragedi Tanjung Priok 

maupun keluarga dan para kerabatnya. Dalam hal ini, KP3T sangat jelas 

bersikap ambivalen. Di satu sisi mereka mengukuhkan yang dilakukan aparat; 

pada sisi lain, KP3T tidak bisa menerima sikap yang dilakukan aparat dan 

karenanya mereka merekomendasikan pemerintah untuk meminta maaf, 

memberi santunan dan merehabilitasi nama baik. (Cahyono.2001) 

Sebagaimana diketahui, tidak lama setelah mundurnya Presiden Soeharto pada 

Mei 1998, peristiwa atau tepatnya Tragedi Tanjung Priok kembali diperbincangkan. 

Hal ini merupakan salah satu dampak dari bergulirnya “era reformasi” pasca-

Soeharto, yakni rakyat menghendaki agar semua kasus pelanggaran hak-hak asasi 

manusia (HAM) yang terjadi pada masa kekuasaan Soeharto dan yang selama ini 

berusaha keras ditutup-tutupi, agar dibuka kembali. Dan, salah satu peristiwa yang 

masih menjadi misteri adalah kasus Tragedi Tanjung Priok 1984. Mengemukanya 

kembali Kasus Priok juga tidak bisa dilepaskan dari berbagai rumor di pentas politik 
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dan militer di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan munculnya isu 

“kebangkitan kembali” Leonardus Benny Moerdani ( mantan Pangab/Pengkop kambt

ib dan Menhankam ), yang selama ini banyak dinilai sebagai salah satu “orang kuat” 

di masa Orde Baru. Nama Moerdani juga kembali disebut-sebut berkaitan dengan 

penonaktifan Menko Polkam Jenderal Wiranto. ( Cahyono,2001:50 ) 

Kasus Priok tidak bisa dilepaskan dari peranan pihak militer karena pada 

waktu itu para pasukan ABRI telah melakukan penembakan sehingga menewaskan 

sejumlah warga sipil di kawasan Jakarta Utara itu. Setelah terjadi bentrok antara 

aparat keamanan dengan massa yang tengah mengikuti mimbar pengajian, Moerdani 

didampingi Pangdam Jaya Mayjen Try Sutrisno, ketika itu menyebutkan sembilan 

orang tewas dan 53 luka-luka. Namun, dalam penjelasannya di hadapan para kepala 

desa atau lurah se-Jakarta Utara, Moerdani justru mengatakan jumlah yang tewas 40 

orang. Akan tetapi, tidak diketahui pasti berapa jumlah korban yang tewas. Hasil 

investigasi Solidaritas Nasional Peristiwa Tanjung Priok (Sontak), menyebutkan 

jumlah korban sekitar 300 orang tewas. Amnesti Internasional pada 1987 

menyebutkan lebih dari seratus orang tewas. Pada Februari 2000, Sekjen Komnas 

HAM, Asmara Nababan, mengatakan bahwa angka jumlah korban hasil temuan 

Komnas HAM jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka korban yang disebutkan 

resmi oleh pemerintah saat itu. Kesimpangsiuran tentang jumlah korban dan tentang 

siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi itulah yang – setelah mundurnya 

Soeharto – membangkitkan aksi-aksi dari berbagai kalangan masyarakat yang 
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menuntut agar kasus ini “dibuka kembali”. Mereeka umumnya menghendaki 

pembentukan semacamtim pencari fakta yang justru berpihak pada militer. Mereka 

juga menghendaki agar para (mantan) petinggi militer yang dianggap paling 

bertanggung jawab atas tragedi itu, khususnya Moerdani dan Try Sutrisno, serta 

Soeharto dan Sudomo , diajukan ke pengadilan. ( Cahyono,2001:51 ) 

Sesuai menerima pengaduan para korban Peristiwa Tanjung Priok di Kantor 

Komnas HAM, Jakarta, 15 Februari 2000, Benjamin Mangkoedilaga (anggota 

Komnas HAM) menyatakan bahwa dalam waktu dekat Komnas HAM akan 

membentuk KPP HAM peristiwa Tanjung Priok. Dala rapat pleno pada 29 Februari 

2000, Komnas HAM akhirnya memutuskan untuk membentuk KPP HAM Tanjung 

Priok atau KP3T, yang diresmikan pada 7 Maret 2000. Namun, Benjamin Mangkoedi

laga sendiri, entah mengapa secara resmi menyatakan keberatan untuk dipilih menjadi 

anggota maupun Ketua KP3T. Komisi ini kemudian diketuai langsung oleh Ketua 

Komnas HAM Djoko Soegianto. ( Cahyono,2001:52 ) 

KP3T dibentuk setelah dalam dua tahun sebelumnya muncul aksi-aksi dari 

kalangan masyarakat Islam di berbagai kota besar di Indonesia. Pada 20 Juli 1998, 

misalnya sekitar 100 mahasiswa Surabaya yang tergabung dalam Komite Solidaritas 

Umat Islam (KSUI) mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Mereka 

menuntut agar para petinggi militer yang terlibat langsung dalam Kasus Tanjung 

Priok segera diadili. Pada 6 September 1998, sekitar 2000 umat Islam berkumpul di 

Masjid Al-Husna Tanjung Priok, dalam acara yang dinamakan “Mimbar Kesaksian” 
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untuk menuntut pemerintah agar mengungkap tuntas Tanjung Priok. Pada 10 

September 1998, ribuan umat Islam Jakarta juga memperingati 14 tahun Tragedi 

Priok. Dari serangkaian aksi tersebut, terlihat jelas bahwa Tragedi Priok 1984 masih 

mendapat perhatian serius dari kalangan masyarakat, khususnya umat Islam, yang 

menjadi korban kebiadaban militer saat itu. ( Cahyono,2001:53 ) 

Salah satu tokoh sentral dalam Kasus Priok adalah Mohammad Amir Biki. 

Dalam peristiwa ini, dia tertembak dan kemudian dinobatkan menjadi semacam 

“pahlawan” oleh masyarakat setempat. Namun, siapa sebenarnya Amir Biki, bagi 

sebagian kalangan, masih menjadi teka-teki. Terutama jika ini dikaitkan dengan latar 

belakang kehidupan Biki. Sampai meninggal dunia pada 1984, dia tercatat sebagai 

Ketua Umum Dewan Pengurus Harian (DPH) Forum Studi dan Komunikasi (Fosko) 

66. Biki juga dikenal memiliki hubungan sangat dekat dengan kalangan militer dan 

mertuanya seorang perwira menengah berpangkat (waktu itu) letnan kolonel. Akan 

tetapi, yang paling sering diduga kuat sebagai “agen intelijen” adalah Syarifin 

Maloko, salah seorang tokoh yang ikut berceramah di malam terjadinya Tragedi 

Priok. Maloko yang didakwa sebagai salah seorangh “provokator” tragedi Priok baru 

bisa ditangkap pada Juli 1986, atau hampir dua tahun setelah kejadian tersebut. 

Beberapa kalangan menilai, Maloko “bermuka dua” karena kehadirannya di Tanjung 

Priok justru “disusupkan” untuk memperkeruh suasana. Dugaan ini setidaknya-

tidaknya diperkuat lima alasan. 
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1. Mengapa ketika dia yang berceramah keras dan menghujat pemerintah secara 

terang-terangan tiga bulan sebelum Tragedi Priok, tidak segera ditangkap 

pada waktu itu juga? 

2. Penolakan para pengacara senior LBH, seperti adnan Buyung nasution dan 

Harjono Tjitrosoebono – yang dikenal gigih dalam membela perkara subversi 

– untuk menjadi penasihat hukum Maloko, dengan alasan mereka tidak yakin 

kalau Maloko berjuang demi keyakinannya. 

3. Sewaktu pengadilan Kasus Letjen (Purn.) H.R. Dharsono, Maloko – menurut 

Buyung Nasution – merupakan salah satu saksi menentukan yang sengaja 

disembunyikan. 

4. Hukuman bagi Maloko (10 tahun penjara) jauh lebih ringan dibandingkan 

dengan putusan pengadilan terhadap para terdakwa Kasus Priok lainnya, yang 

rata-rata divonis hukuman hampir dua kali lipat dari Maloko. 

Akan tetapi, Maloko sendiri berkali-kali membantah tuduhan 

keterlibatannya sebagai “agen” pihak militer. Terlepas dari benar atau tidaknya 

tuduhan terhadap Syarifin Maloko, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa 

Sersan Hermanu (waktu itu Babinsa setempat) yang oleh kalangan luas disebut 

sebagai pemicu kemarahan umat Islam di Tanjung Priok itu sama sekali tidak 

diajukan ke pengadilan? (Cahyono.2001:53-57) 
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7. Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

 Informasi merupakan salah satu sumber pokok kehidupan. Manusia hidup 

mambutuhkan informasi dan untuk itu komunikasi massa ada. Komunikasi massa 

merupakan komunikasi dengan media massa. Komuniksi massa pertama dapat 

diartikan dengan komunikasi yang di tujukan kepada massa, kepada khalayak yang 

luar biasa banyaknya. Kedua komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan 

oleh pemancar - pemancar audio visual. Dan lebih logis bila di definisikan menurut 

bentuknya yaitu : televisi, radio, surat kabar, majalah, film, buku, dan pita. ( Nurudin 

: 2004 ). 

 Film merupakan salah satu bentuk komunikasi massa. Dan film juga 

merupakan bentuk komunikasi massa yang sempurna. Berawal dari sebuah kamera 

obscura yang ditemukan pada tahun 1250, film terus berkembang dimana saat 

Lumiere Frere seorang yang memiliki ketertarikan dalam merekam gambar bergerak 

bertemu dengan George Melies sutradara teater yang tertarik untuk membuat film 

teaternya yang akhirnya membawa mereka dalam sebuah karya yang di pamerkan. 

Hingga masanya masuk ke indonesia pada tahun 1926 pertama film produksi 

indonesia dibuat. Film di Indonesia diatur dalam undang – undang, film dalam 

Undang – Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1992 tentang perfilman 

diartikan sebagai karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi 

massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam 

pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan atau bahan hasilnya penemua 
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teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, 

proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dipertunjukan 

dan atau lainnya. 

 Menurut Van Zoest film dibangun dengan tanda semata – mata. Pada film 

digunakan tanda – tanda ikonis, yakni tanda – tanda yang menggambarkan sesuatu. 

Gambar yang dinamis dalam film merupakan ikonis bagi realitas yang dinotasikannya 

( Van Zoest : 1993 ). Film dibuat untuk menyampaikan pesan pembuatnya, dan film 

merupakan sarana komunikasi yang sangat efektiv karena menggabungkan dua 

macam jenis komunikasi yakni visual dan audio. Dimana pertukaran informasi dan 

budaya dapat terjadi karena film dapat merekam realitas kehidupan masyarakat yang 

ada, yang semua itu di bangun dari tanda – tanda pesan komunikasi. Dan ada 

beberapa jenis – jenis film, yaitu :  

 

1. Film Dokumenter ( Documentary Film ) 

Dokumenter adalah sebutan yang diberikan untuk film pertama 

karya Lumiere bersaudara yang berkisah tentang perjalanan ( 

travelogues ) yang dibuat sekitar tahun 1890 – an. Grierson 

berpendapat dokumenter merupakan cara kreatif merepresentasikan 

realitas. Meskipun pendapatnya ini mendapat tantangan dari banyak 

pihak, namun tetap relevan sampai sekarang karena dokumenter 

menyajikan realita melalui berbagai cara dan dibuat untuk berbagai 

macam tujuan.  
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Kini dokumenter menjadi sebuah tren tersendiri dalam perfilman 

dunia. Ini bisa dilihat dari banyaknya film dokumenter yang bisa kita 

saksikan melalui saluran televisi seperti program National 

Geographic dan Animal Planet.  

2. Film Cerita Pendek ( Short Films ) 

Durasi film cerita pendek biasanya di bawah 60 menit. Di banyak 

Negara seperti Jerman, Australia, Kanada dan Amerika Serikat, film 

cerita pendek dijadikan laboratorium eksperimen dan dijadikan batu 

loncatan bagi seseorang / sekelompok orang untuk kemudian 

memproduksi film cerita panjang. Jenis film ini banyak dihasilkan 

oleh para mahasiswa jurusan film atau orang / kelompok yang 

menyukai dunia film dan ingin berlatih membuat film dengan baik. 

Sekalipun demikian, ada juga yang memang mengkhususkan diri 

untuk memproduksi film pendek, umumnya hasil produksi ini 

dipasok ke rumah – rumah produksi atau saluran televisi.  

3. Film Cerita Panjang ( Feature – Length Films ) 

Film dengan durasi lebih dari 60 menit lazimnya berdurasi 90 – 100 

menit. Film yang diputar di bioskop umumnya termasuk dalam 

kelompok ini. Beberapa film, misalnya Dances With Wolves, 

bahkan berdurasi lebih 120 menit. Film – film produksi India rata – 

rata berdurasi hingga 180 menit 
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4. Film Kartun (Cartoon Film)  

Film ini diproduksi dikarenakan adanya gagasan dari para seniman 

pelukis, ditemukannya gagasan sinematografi menimbulkan harapan 

untuk menghidupkan gambar – gambar tersebut. Walt Disney adalah 

salah satu orang pertama yang mengenalkan tokoh kartun kepada 

masyarakat, salah satu tokoh kartunnya yang terkenal adalah Micky 

Mouse. 

 Perspektif yang ditawarkan oleh seorang pengamat dan pengajar dokumenter 

yaitu Bill Nichols. Dalam bukunya yang berjudul Representing Reality, Nichols 

membuat sebuah rumusan sederhana dalam memberikan pemahaman yang hakiki 

mengenai definisi film dokumenter. Ia mengatakan bahwa film dokumenter adalah 

sebuah upaya untuk ‘menceritakan kembali sebuah kejadian/realita, menggunakan 

fakta dan data’. Ada tiga hal yang saya garisbawahi dalam penjelasan Nichols 

tersebut. Pertama adalah ‘kejadian’ atau ‘realita’. Kejadian dalam hal ini dipahami 

sebagai apa yang tampak di sekitar pembuat film. Sesuatu yang menganggu atau 

menggelitik rasionalitas pembuat film. Sesuatu yang memunculkan pertanyaan lebih 

jauh lagi dalam benak sang pembuat film. Apa? Kenapa? Bagaimana? Siapa? Dan 

selanjutnya. Itu sebabnya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, pembuat film 

perlu melakukan sejumlah penggalian data. Seberapa jauh penggalian data dilakukan 

oleh pembuat film? Jawabnya adalah: sampai pembuat film merasa jelas duduk 

perkaranya dan ia memiliki opini atau pendapat mengenai hal tersebut. 
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Film Cerita Film Dokumenter Berita 
 

Tidak selalu  
Menggunakan fakta  
dan data dalam 
mengungkapkan kejadian 

Mengungkapkan kejadian 
menggunakan fakta dan 
data 

Mengungkapkan kejadian 
menggunakan fakta dan 
data 

Boleh ada unsur 
khayalan pembuat film 

Setia pada fakta dan data Setia pada fakta dan data 

Subjektif, tergantung 
cara pandang pembuat 
film 

Subjektif, tergantung cara 
pandang pembuat film, 
sehingga ada keberpihakan 

Objektif, karena harus 
mematuhi etika 
penyampaian berita secara 
berimbang (cover both side) 

Ada pesan yang ingin  
Disampaikan oleh  
pembuat film 

Ada pesan yang ingin 
disampaikan oleh pembuat 
film, yaitu opini si pembuat 
film 

Bisa hanya sekadar 
melaporkan apa yang 
terjadi 

Alur cerita merupakan 
elemen utama 

Memerlukan alur cerita 
sebagai media penyampai 
pesan 

Tidak memerlukan alur 
cerita ataupun elemen 
dramatik lainnya 

Tabel 1.2 

( Tanzil, Chandra : 2009 ) 

 

8. Asumsi Filosofis 

 Titik awal semua teori adalah asumsi-asumsi filosofis yang mendasarinya. 

Asumsi-asumsi yang dipakai para ahli teori menentukan bagaimana sebuah teori akan 

digunakan. Oleh sebab itu asumsi-asumsi dibalik sebuah teori merupakan langkah 

pertama untuk memahami teori tersebut. Asumsi-asumsi filosofis tersebut sering kali 

dibagi menjadi tiga jenis utama:  
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1. Epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau 

bagaimana orang-orang mengetahui apa yang mereka ketahui. Kemampuan untuk 

berpikir dan merasakan, sering kali disebut sebagai bukti untuk mekanisme yang 

melekat tersebut. (Littejohn. 2009:24). Sebagai contoh, ada bukti yang kuat 

bahwa anak-anak tidak belajar bahasa sepenuhnya dari pada apa yang 

didengarnya. Akan tetapi, mereka mendapatkan bahasa dengan menggunakan 

contoh – contoh bawaan untuk menguji apa yang mereka dengar. Dengan kata 

lain, sebuah kapasitas atau struktur untuk bahasa ada dalam otak apriori, bahkan 

sebelum seorang anak mulai mengetahui dunia dengan mengalaminya. 

2. Ontologi atau pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaannya. Ontologi 

merupakan sebuah filosofi yang berhadapan dengan sifat mahluk hidup. (lihat 

Maclntrye dalam Littlejohn 2009:25) Epistemologi dan ontologi berjalan 

beriringan karena gagasan-gagasan kita tentang pengetahuan sebagian besar 

bergantung pada pemikiran kita mengenai siapa yang mengetahui. Dalam ilmu 

sosial, ontologi sebagaian besar berhadapan dengan sifat keberadaan manusia; 

dalam komunikasi, ontologi berpusat pada sifat interaksi sosial manusia karena 

cara seorang ahli teori mengonseptualisasi interaksi sebagian besar bergantung 

pada bagaimana penghubung tersebut dipandang. (Bradac dalam 

Littlejohn.2009:26). Sedikitnya ada empat masalah yang penting, yaitu; 

1. Pada tingkatan apa manusia membuat pilihan-pilihan yang nyata? 
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2. Apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan 

atau sifat. (Drevin dan Voigt dalam Littlejohn 2009:26) 

3. Apakah pengalaman manusia semata-mata individu atau sosial? 

4. Pada tingkatan apakah komunikasi menjadi kontekstual? 

3. Aksiologi merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian 

tentang nilai-nilai apa yang memandu penelitian dan apa implikasi nilai-nilai 

tersebut bagi hasil proses penelitian?. (Anderson dalam Littlejohn.2009:27). Bagi 

akademisi komunikasi, masalah-masalah aksiologi ini sangat penting. Adapun 

permasalahan yang di alami oleh cabang filosofi aksiologi, yaitu : 

a. Bisakah teori bebas dari nilai? Ilmu pengetahuan klasik memjawab 

kegelisahan aksiologi yang pertama ini. Dengan jawaban setuju bahwa 

teori dan penelitian bebas dari nilai, bahwa ilmu bersifat netral, dan apa 

yang coba dilakukan oleh akademisi adalah untuk mengungkapkan fakta 

sebagaimana adanya. Mennurut pandangan ini, ketika nilai-nilai ilmuwan 

menimpa karya mereka, maka hasilnya adalah ilmu pengetahuan yang 

buruk. Akan tetapi, ada posisi yang berbeda dalam masalah ini: bahwa 

ilmu pengetahuan tidak bebas dari nilai kareana penelitian selalu dipandu 

oleh pilihan apa yang diteliti, bagaimana melakukan penelitian, dan 

sebagainya. (Jansen dalam Littlejohn.2009:27) Selanjutnya, pilihan-

pilihan ilmuwan dipengaruhi oleh pribadi sebagai nilai-nilai institusional. 
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Nilai-nilai pemerintah dan perusahaan swasta menentukan penelitian apa 

yang akan didanai; ideologi-ideologi politik dan ekonomi sama-sama 

memberikan serta diberikan dengan cara tertentu untuk memandang dunia, 

diwujudkan oleh bentuk-bentuk teori dan penelitian yang berbeda. (Fay 

dan Penman dalam Littlejohn.2009:27). Oleh karena itu, dari posisi ini, 

setiap pandangan kebutuhan atau warna yang dilihat, membuat penelitian 

bebas dari nilai menjadi sesuatu yang tidak mungkin. 

b. Masalah nilai yang kedua berfokus pada pertanyaan apakah akademisi 

mengganggu, sehingga mempengaruhi proses yang sedang dipelajari. 

Dengan kata lain, pada tingkatan apa yang sedang diamati? Pada 

tingkatan apakah peneliti menjadi bagiam dari sistem yang sedang diteliti 

dan juga memengaruhi sistemnaya? Sudut pandang ilmiah tradisional 

adalah pada apa-apa yang harus diamati baik-baik oleh para ilmuwan 

tanpa adanya campur tangan, sehingga dapat diperoleh keakurasian. 

Banyak kritik yang meragukan kemungkinan ini, percaya bahwa tidak ada 

metodepengamatan yang benar-benar bebas dari distorsi. Bahkan, ketika 

anda melihat planet-planet melalui sebuah teleskop, anda secara otomatis 

membelokkan jaraknya karena sifat-sifat lensanya. Ketika seorang dokter 

meletakkan sebuah stetoskop di dada anda, sistem syaraf anda bekerja, 

dan kadan-kadang denyut jantung anda juga terpengaruh. Jika anda 

membawa seorang partisipan kedalam sebuah laboratorium untuk 
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berbicara sebagai bagian percobaan, karena para peneliti komunikasi 

sering melakukannya maka mereka tidak merespons dengan cara yang 

benar-benar sama dengan ketika mereka berada di luar laboratorium. 

Bukan hanya peneliti yang memengaruhi apa yang diamati, tetapi hal 

tersebut juga dapat memengaruhi kehidupan diluar penelitian itu sendiri. 

(Fay dalam Littlejohn.2009:27). Hal ini mengindikasikan bahwa peneliti 

dengan sifat karya ilmiah, menjadi seorang agen perubahan karena 

meneliti kehidupan manusia mengubah kehidupan tersebut. Sebagai 

contoh, jika anda mewawancarai sepasang suami istri tentang hubungan 

mereka, maka wawancara itu sendiri akan memengaruhi beberapa aspek 

hubungan tersebut. Hal ini merupakan sebuah peranan yang harus 

dipahami dan dipertimbangkan dengan akti oleh para peneliti, setidaknya 

mempertimbangkan masalah-masalah etis yang dihasilkan oleh peneliti 

mereka. 

c. Masalah ketiga dalam aksiologi berhubungan denga akhir penelitian yang 

dilakukan. Haruskah penelitian dirancang untuk mencapai perubahan 

atau apakah fungsinya hanya untuk menghasilkan pengetahuan? Para 

ilmuwan tradisional menyatakan bahwa mereka tidak bertanggungjawab 

terhadap cara-cara penggunaan pengetahuan ilmiah dapat digunakan untuk 

hal yang baik atau buruk. Penemuan pembelahan nuklir merupan 

penemuan sebuah ilmiah yang penting; bahwa hal tersebut digunakan 
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untuk membuat bom atom bukanlah tanggungjawab ilmuwan. Banyak 

kritik yang menyatakan bahwa pengetahuan ilmiah sangat bersifat 

instrumentalis. Pengetahuan ini dapat dikendalikan dan menguatkan 

penyusunan kekuatan tertentu di masyarakat. Oleh karena itu, para 

akademisi memiliki sebuah tanggunjawab untuk melakukan usaha-usaha 

yang membantu masyarakat berubah dalam cara yang positif. (Hamelink 

dalam Littlejohn.2009:28). Oleh karena itu, secara keseluruhan, ada dua 

posisi yang terletak dalam masalh-masalah aksiologi ini. Pada satu sisi, 

beberapa akademisi mencari objektivitas dan pengetahuan yang mereka 

percaya sangat bebas nilai. Disisi yang lain adalah ilmu yang sadar-nilai, 

dimana para peneliti mengenali pentingnya nilai-nilai bagi penelitian dan 

teori, berhati-hati untuk menghargai pendirian mereka, serta menjadikan 

usaha yang dilakukan untuk mengarahkan nilai-nilai tersebut dalam cara 

yang positif. 

Semiotik atau penyelidikan simbol-simbol, membentuk tradisi pemikiran yang 

penting dalam teori komunikasi. Tradisi semiotik terdiri atas sekumpulan teori 

tentang bagaiman tanda-tanda merepresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, 

perasaan, dan kondisi diluar tanda-tanda itu sendiri. Penyelidikan tanda-tanda tidak 

hanya memberikan cara untuk melihat komunikasi, melainkan memiliki pengaruh 

yang kuat pada hampir semua prespektif yang sekarang diterapkan pada teori 

komunikasi. (Hurwitz dalam Littlejohn.2009:53) 
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9. Gagasan Utama dari Tradisi Semiotik 

Konsep dasar yang enyatukan tradisi ini adalah tanda yang didefinisikan 

sebagai stimulus yang menandakan atau menunjukkan beberapa kondisi lain seperti 

ketika asap menandakan adanya api. Konsep dasar kedua adalah simbol yang 

biasanya menandakan tanda yang kompleks dengan banyak arti, termasuk arti yang 

sangat khusus. Beberapa ahli memberikan perbedaan yang kuat antara tanda dan 

simbol tanda dalam realitasnya memiliki referensi yang jelas terhadap sesuatu, 

sedangkan simbol tidak. Para ahli lainnya melihatnya sebagai tingkat-tingkat istilah 

yang berbeda dalam kategori yang sama. Dengan perhatian pada tanda dan simbol, 

semiotik menyatakan kumpulan teori-teori yang sangat luas yang berkaitan dengan 

bahasa, wacana, dan tindakan-tindakan nonverbal. (Littlejohn.2009:54) 

Kebanyakan pemikiran semiotik melibatkan ide dasar triad of meaning yang 

menegaskan bahwa arti muncul dari hubungan diantara tiga hal:  

1. Benda (atau yang dituju)  

2. Manusia (penafsir), dan  

3. Tanda 

Charles Saunders Pierce, ahli semiotik modern pertama, dapat dikatakan pula 

sebagai pelopor ide ini. Pierce mendefinisikan semiosis sebagai hubungan diantara 

tanda, benda dan arti. Tanda tersebut merepresentasikan benda atau yang ditunjuk di 

dalam pikiran si penafsir. Sebagai contoh, kata anjing diasosiasikan dalam pikiran 
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anda dengan binatang tertentu. Kata itu bukanlah binatang, tetapi sebagai ganti dari 

pemikiran, asosiasi, atau interprestasi yang menghubungkan kata dengan benda yang 

nyata menurut anda. Seseorang yang mencintai aning dan memilikinya sebagai 

binatang piaraanya akan mendapatkan pengalaman yang berbeda tentang tanda anjing 

dengan orang yang pernah digigit oleh anjing ketika kecil. Ketiga elemen itu 

membentuk segitiga semiotic. Seperti apa yang diberi nama oleh C.K Ogden dan L.A. 

Richards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 

(Littlejohn.2009:54-55) 
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10. Variasi dalam Tradisi Semiotik 

 Semiotik dibagi menjadi tiga wilayah yaitu kajian semantic, sintaktik dan 

pragmatik. (Moris dalam Littlejohn.2009:55). Kajian pertama adalah: 

1. Semantik, berbicara tentang bagaimana tanda-tanda berhubungan dengan 

yang ditunjuknya atau apa yang ditunjukan oleh tanda-tanda. Semiotik 

menggambarkan dua dunia-dunia benda dan tanda dan mencerahkan 

hubungan di antara kedua hubungan tersebut. (Stewart dalam 

Littlejohn.2009:55) 

2. Sintaktik, atau kajian hubungan diantara tanda-tanda. Tanda-tanda 

sebenarnya tidak pernah berdiri dengan sendirinya. Hamper semuanya 

menjadisatu kesatuan dari bagian system tanda atau kelompok tanda yang 

lebih besar yang diatur dalam cara-cara tertentu. (ibid) 

3. Pragmatik, kajian uatama semiotik yang ketiga, memperlihatkan 

bagaimana tanda-tanda membuat perbedaan dalam kehidupan manusia 

atau pengunaan praktis serta berbagai akibat dan pengaruh tanda pada 

kehidupan sosial. Cabang ini memiliki pengaruh yang paling penting 

dalam teori komunikasi karena tanda-tanda dan sistem tanda dilihat 

sebagai alat komunikasi manusia. Oleh karena itu, prakmatik saling 

melengkapi dengan tradisi sosial budaya. (ibid). Dari prespektif semiotik, 

kita harus memiliki pemahaman bersama bukan hanya pada kata-kata, 
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tetapi juga pada struktur bahasa, masyarakat, dan budaya agar komunikasi 

dapat mengambil perannya. Sistem hubungan diantara tanda-tanda harus 

memperkenankan pelaku komunikasi untuk mengacu pada sesuatu yang 

lazim. Kita harus berbagi rasa keterkaitan dalam pesan-pesan atau 

kemungkinan tidak adanya sejumlah pemahaman dan kita harus berasumsi 

bahwa ketika kita menggunakan peraturan bahasa, sejumlah orang yang 

mengetahui peraturan orang itu akan mampu memahami makna yang kita 

maksud. Pragmatik tanda-tanda penting bagi sejumlah perhatian akan 

komunikasi yang luas, tetapi tentunya sangat berarti dalam melihat pada 

pemahaman dan kesalahpahaman. (Hurwitz dalam Littlejohn.2009:56) 

Tanda nonlinguistik menciptakan permasalahan pragmatik khusus dan 

nonverbal juga telah menarik minat para peneliti komunikasi. Sebagai contoh,  kode-

kode visual lebih terbuka dalam makna potensialnya interpretasinya sangat subjektif 

serta lebih dihubungkan dengan perseptual internal dan proses-proses pemikiran 

penonton dari pada denga representasi konvensional. Hal ini tidak mesti dikatakan 

bahwa makna seseorang untuk sebuah gambar benar-benar individualis; tentunya 

makna-makna visual dapat dipengaruhi oleh pembelajaran, budaya, dan betuk-bentuk 

interaksi sosial lainnya. Akan tetapi, melihat gambaran visual tidaklah sama dengan 

memahami bahasa. Gambar memerlukan pengenalan bentuk, organisasi, dan 

diskriminasi, bukan hanya hubungan-hubungan representatif. Oleh karena itu, makna 



51 
 

gambaran visual sangat bergantung pada persepsi serta pengetahuan individu dan 

sosial. 

Pembagian semantik, sintaktik, dan pragmatik digunakan secara luas untuk 

mengelolah kajian semantik. Namun, tidak semua orang setuju bahwa hal ini 

merupakan cara yang paling bermanfaat. Sebagai contoh, Donald Ellis menegaskan 

bahwa semantik bukanlah cabang yang terpisah, tetapi lebih tampak sebagai batang 

yang menopang keseluruhan pohon. (Ellis dalam Littlejohn.2009:56). Bagi Ellis, 

makna bukan sekedar permasalahan lexical semiotics atau makna kata-kata, 

melainkan juga termasuk structural semantics atau makna struktur-struktur bahasa. 

11. Semiotika Sebagai Teori Tentang Tanda 

 Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda (sign), berfungsi 

tanda, dan produksi makna. Tanda adalah sesuatu yang bagi seseorang berarti sesuatu 

yang lain. Dalam pandangan Zoest, segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat 

teramati dapat disebut tanda. Karena itu, tanda tidaklah terbatas pada benda. Adanya 

peristiwa, tidak adanya peristiwa, struktur yang ditemukan adalah sesuatu, suatu 

kebiasaan, semua ini dapat disebut benda. Sebuah bendera kecil, sebuah isyarat 

tangan, sebuah kata, suatu keheningan, suatu kebiasaan makan, sebuah gejala mode, 

suatu gerak syaraf, peristiwa memerahnya wajah, suatu kesukaan tertentu, letak 

bintang tertentu, suatu sikap, setangkah bunga, rambut uban, sikap diam membisu, 

gagap. Bicara cepat, berjalan sempoyongan, menatap, api, putih, bentuk bersudut 
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tajam, kecepatan, kesabaran, kegilaan, kekhawatiran, kelengahan semuanya itu 

dianggap sebagai tanda. (http://sigodang.blogspot.com/2008/11/ pengertian-

semantik.html) 

  Tokoh awal yang mengenalkan semiotika adalah Ferdinand de Sausure (1857-

1913) dan Charles Sander Pierce (1839-1914). Keduanya mengenalkan ilmu 

semiotika secara terpisah. Menurut Sausure, selama perbuatan manusia membwaa 

makna, atau selama berfungsi sebagai tanda, harus ada di belakangnya sistem 

pembedaan dan konvensi yang memungkinkan makna itu. Menurut Sausure bahasa  

tidak mencerminkan realitas pre-existent (telah ada sebelumnya) dan realitas 

eksternal dari sejumlah obyek independen, ia mengkonstruksi makna dari dalam 

dirinya melalui serangkaian perbedaan konseptual dan suara. Saussure membagi 

bahasa menjadi dua bagian yaitu signifier dan signified. Ketika sesoorang 

menyebutkan kata ‘kucing’ maka orang lain akan mengartikannya sebagai hewan 

berkaki empat yang mengeong. Hubungan antara kedua hal ini semata-mata hasil 

konvensi atau  kesepakatan  cultural. Sedangkan meurut Pierce suatu tanda 

merupakan hasil kerja sama tiga subjek, yaitu  

1. Tanda 

2. Objek 

3. Interpretasi.  

  Proses pemaknaan dimulai dari tanda yang berada di luar diterima dalam indra 

manusia yang kemudian selan jutnya dalam proses kognisi manusia ada pengacuan 

pada apa yang disebut obyek, yang kemudian dimengerti atau ditafsirkan manusia 
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dan itu menimbulkan efek dalam jiwa pemakainya yaitu interpretant (tanda yang 

ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda). 

 Tak lama muncul Roland Barthes yang menyempurnakan semiotika dari 

Ferdinand de Saussure dan Pierce. Barthes menggunakan teori signifier – signified 

yang dikembangkan Sausure dengan menambahkan unsur relasi atau proses 

kognisi oleh pemakna yang dikembangkan oleh Pierce. Jadi proses pemaknaan 

sebuah tanda menurut Barthes memiliki dua tahap. Tahap pertama, seseorang akan 

menginterpretasi sebuah tanda sesuai makna awal yang besifat objektif (first 

order), yakni dengan mengkaitkan secara langsung tanda dengan realitas yang ada. 

Ini biasa disebut makna denotatif, yang merupakan turunan, salinan, kopian yang 

sempurna dari realitas. Kemudian kita memasuki tahap kedua, yaitu makna 

konotasi. Makna konotasi adalah makna-makna yang diberikan pada tanda yang 

dengan mengacu pada nilai-nilai budaya, agama, kepercayaan, dll. 

 

F. METODE PENELITIAN 

 1. Tipe Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian maka tipe dari penelitian yang dilakukan adalah 

termasuk bentuk penelitian  kualitatif interpertatif. Dimana tujannya untuk dapat 

menjelaskan berdasarkan interpretasi penulis.  
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 2. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini adalah film Dokumenter ”Bunga Dibakar” 

yang berdurasi 45 menit 24 detik  karya sutradara Ratrikala Bhre Aditya. Penelitian 

ini diarahkan kepada testimonial dari para narasumber yang ada dalam film 

dokumenter ”Bunga Dibakar”. 

 

 3 Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah per – detik dari kemunculan 

testimonial para nara sumber  yang ada dalam film Dokumenter ”Bunga Dibakar”, 

namun tidak semua testimonial yang diteliti melainkan hanya testimonial tertentu 

yang dianggap mewakili pemunculan tanda-tanda audio dan visual yang bisa 

dimaknai sebagai bentuk dari analisis semiotic yang berdasarkan dari tawaran 

penyelesaian masalah aktivis HAM Munir. Untuk memudahkan proses analisa 

dalam penelitian ini, maka peneliti menetukan unit analisis yaitu meliputi 

mengidentifikasi makna yang terkandung dalam struktur konkret film. Unit 

analisis akan difokuskan  pada para narasumber atau tokoh yang terlibat dalam 

testimonial film documenter tersebut. Data yang disajikan adalah unit analisis yang 

meliputi unsur audio dan  visual pada sisi internal dan eksternal dari tokoh utama, 

antara lain : 

1. Internal : Testimonial para narasumber yang terlibat dari Film 

                 Dokumenter ”Bunga Dibakar”  
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2. Eksternal : Kutipan-kutipan dari artikel media massa yang di 

                    visualisasikan kedalam film Dokumenter Bunga Dibakar.. 

 4. Data Penelitian 

 Pada penelitian ini sumber data diperoleh dari 2 cara, yaitu : 

a. Data Primer. 

Dimana tehnik pengumpulan datanya berupa dokumentasi video film ” 

dokumenter ”Bunga Dibakar” karya Raditkala Bhre Aditya, dengan 

melakukan pengamatan langsung terhadap data tersebut secara 

keseluruhan, kemudian dilakukan pemilahan - pemilahan scene yang 

dianggap mewakili pemaknaan tanda Tawaran Penyelesaian Masalah 

Aktivis HAM Munir yang akan dianalisis ini. 

b. Data Sekunder. 

Diperoleh melalui kepustakaan yang ada, berupa buku, internet, maupun 

bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 

untuk mendukung keakuratan data. 

 

 5. Fokus Penelitian 

 Pendekatan semiotik memungkinkan suatu penelaahan terhadap seluruh unsur 

bermakna (tanda) pembentuk wacana film. Dalam perspektif tersebut telaah film 

yang dilakukan dengan pendekatan tersebut memungkinkan pengJngkapan 

struktur-struktur yang mengatur hubungan antar tanda, balk dalam teks (segi 



56 
 

dramatika) maupun dalam segi teateralitas. Langkah pertama yang perlu dilakukan 

dalam rangka analisis semiotik adalah menentukan satuan analisis dalam penelitian 

ini ditekankan pada : 

1. Analisis Unsur Naratif 

2. Analisis Tokoh 

3. Objek Teateral 

 

6. Teknik Analisis Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian ini menggunakan 

teknik analisis semiotika, yaitu menggunakan teori semiotik Barthes. Barthes 

berpendapat bahwa proses pemaknaan sebuah tanda memiliki dua tahap. Tahap 

pertama, seseorang akan menginterpretasi sebuah tanda sesuai makna awal yang 

besifat objektif (first order), yakni dengan mengakaitkan secara langsung tanda 

dengan realitas yang ada. Kemudian  kita memasuki tahap kedua, yaitu makna 

konotasi. Makna  konotasi adalah makna-makna yang diberikan pada tanda yang 

dengan mengacu pada nilai-nilai budaya, agama, kepercayaan, dll. 

Data akan dibaca dan dianalisis dengan memperhatikan elemen yang 

terkandung dalam film, kemudian ditemukan maknanya. Dengan menggunakan 

interpretasi makna dua tingkat Barthes, maka peneliti akan mampu 

mendeskripsikan tawaran penyelesaian masalah aktivis HAM Munir versi film 

Bunga Dibakar karya Ratrikala Bhre Aditya. Berikut adalah peta yag dicitrakan 
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Barthes tentang proses tanda bekerja Berikut adalah peta yang dicitrakan Barthes 

tentang proses tanda bekerja . 

Elemen – elemen pendukung dalam analisis : 

      1. Analisis Unsur Naratif 

 Yaitu suatu model analisis naratif struktural yang disebutnya 

dalam cerita sebagaimana unsur-unsur pembentuk kalimat. 

      2. Analisis Tokoh 

 Tokoh merupakan bagian dari suatu jaringan pemaknaan yang sangat 

kompleks dalam film paling tidak terdapat tiga jaringan yang membentuk 

tokoh. Ketiga jaringan tersebut tidak dapat ditelaah secara terpisah- 

Secara umum, tujuan penelaahan tokoh adalah untuk mengungkapkan 

struktur hubungan antar jaringan tersebut. Ketiga jaringan dimaksud 

adalah Leksem, Kesatuan Semiotik, dan Subjek Pertuturan. 

 

3.  Objek Teateral 

Objek teateral merupakan perlengkapan pembuatan film yang terdiri 

atas dekorasi dan assesoris Objek teateral dapat di klasifikasikan ke 

dalam :  

a. Objek utilizer, yakni benda-benda seperti pistol atau pedang yang me 

citrakan perkelahian ataupun cangkul yang mencitrakan kegiatan 

bertani. 
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b. Objek referensial, yakni objek yang bersifat ikonis atau indeksikal 

 yang menvaran pada tempat, sejarah, atau keadaan tertentu; 

c. Objek simbolik, yakni benda-benda yang berfungsi retoris yang secara 

 metonimis atau metaforis mencitrakan realita batin dan sosio-kultural 

 tertentu. Misalnya keris pusaka dalam kesenian kethoprak yang 

 sering digunakan sebagai metafora lingga, kekuasaan lelaki, dan 

 simbol masyarakat patriarkal. 

Berikut adalah peta yag dicitrakan Barthes tentang proses tanda bekerja : 

 
 

1. Signifier 
( penanda ) 

 
2. Signified 
( petanda ) 

 

 

 
3. Denotative sign (tanda denotatif) 

 
 

4. Connotative Signifier 
( Penanda Konotatif ) 

 

 
5. Conotative Signified 

Petanda Konotatif 

 
6. Conotative Sign ( Tanda Konotatif ) 

 
(Gambar 1.4) 

(Sobur: 2006: 69) 

Dari Peta Barthes tersebut dapat terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas 

penanda (1) dan petanda (2). Saat bersamaan, tanda denotatif adalah penanda 

konotatif (4). Jadi tanda konotatif tidak hanya memiliki tanda tambahan, namun juga 

mengandung bagian tanda denotatif yang melandasi kebenarannya. 


