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Poin pembelajaran 

Konteks kelahiran Komnas HAM  

Dasar pembentukan dan mandat Komnas HAM 

Komnas HAM dan Penegakan Hukumnya: Hambatan 
dan Tantangannya  

Pembelajaran atas kasus-kasus yang ditangani 
Komnas HAM 



Konteks Kelahiran 

Konteks politik 1993 dan lahirnya Keppres No. 50 
Tahun 1993 

Bekerjanya Komnas HAM periode awal / konteks 
politik otoritarian militer  Orde Baru 

Komposisi komisioner 



Dasar Hukum Pembentukan 
Keppres No. 50 Tahun 1993  

Post 1998: Tap MPR dan UU No. 39 Tahun 1999 
tentang HAM  

Penjelasan sosok Komnas HAM: 	“6.	…. Komnas HAM 
adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat 
dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi 
melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, 
pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.” 



Tujuan Komnas HAM

a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan 
HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam 
PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;  
dan  
b. meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna 
berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan 
kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang 
kehidupan. 



Fungsi Komnas HAM 

Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, 
penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi 
tantang hak asasi manusia. 



Komisioner Komnas HAM 
Pasal 76 ayat (2) tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan 

berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara 
kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia 
dan kewajiban dasar manusia  

Pasal 83 ayat (1) Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang 
yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku 
Kepala Negara.  

Pasal 83 ayat (4) Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) 
tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) 
kali masa jabatan.  



Fungsi Pengkajian dan 
Penelitian 
 a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan   

tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;  

 b. pengkajian dan penelitian berbagai peratuan perundang-undangan untuk memberikan   
rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan 
perundnag-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;  

 c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;    

 d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak   
asasi manusia;  

 e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan   
pemajuan hak asasi manusia; dan  

 f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya,    
baik tingkat nasional, regional, meupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. 



Fungsi Penyuluhan 
a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia 

kepada masyarakat Indonesia;  

b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak 
asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-
formal serta berbagai kalangan lainnya; dan  

c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, 
baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional 
dalam bidang hak asasi manusia.  



Fungsi Pemantauan 
 a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan  

hasil pengamatan tersebut;  

 b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam  
masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat 
pelanggaran hak asasi manusia;  

 c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang  
dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;  

 d. pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi  
pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;  

 e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya  
yang dianggap perlu; 



 f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan  
keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang 
diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua 
Pengadilan;  

g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan,  
dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak 
tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan  

 h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan  
terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, 
bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi 
manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh 
pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut 
wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak. 



Fungsi Mediasi 
a. perdamaian kedua belah pihak;  
b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, 

mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;  
c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan 

sengketa melalui pengadilan;  
d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran 

hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk 
ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan  

e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran 
hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti. 



Upaya Paksa

Pasal 95  

Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang 
menghadap atau menolak memberikan 
keterangannya, Komnas HAM dapat meminta 
bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan 
panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.



UU No. 26 Tahun 2000
Penyelidikan [Pasal 18] 

(1) Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia. 

(2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan 
penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.



Lembaga negara pendukung 
untuk Perlindungan HAM 

LPSK - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  
ORI - Ombudsman Republik Indonesia  
Komnas Perempuan  
Komnas Perlindungan Anak  
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) *dibubarkan 
MK 
Pengadilan HAM 
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