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PENDAHULUAN 

Tiga belas tahun lamanya aksi kamisan telah dilakukan secara konsisten oleh para keluarga 

korban, aktivis, mahasiswa dan golongan lainnya di berbagai daerah di Indonesia. Dengan visi dan 

misi yang sama yaitu mengusut dan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa 

lalu dengan berbagai macam peristiwanya. Selama 13 tahun berlalu mereka selalu konsisten 

dengan jumlah yang terhitung sedikit ini selalu konsisten melakukan aksi kamisan dibawah terik 

dan hujan yang menyertainya. Berharap dan menunggu kebijakan dan keputusan pemerintah 

terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh sanak keluarganya yang sampai 

detik ini tidak ada kepastian apakah sanak saudaranya masih bernyawa atau kah tidak. Begitu pula 

dengan kasus yang lainnya, tidak ada kejelasan lebih lanjut siapa dalang dari setiap kasus 

pelanggaran yag menimbulkan kenangan pahit bagi sejarah Indonesia.  

Berbeda dengan aksi kamisan di Kota Bandung, anggotanya adalah  para muda-mudi yang 

bukan dari keluarga korban kekerasan HAM dimasa lalu. Setiap minggunya mereka selalu hadir 

dan menyuarakan keadilan di negara Indonesia dengan permasalahan-permasalahan sosial 

khususnya menuntut keadilan kasus pelanggaran HAM. Atas dasar itu penulis tertarik untuk 

meneliti makna pada anggota kamisan di kota bandung. Berbeda dengan kota Jakarta, dimana aksi 

kamisan pertama kali digelar. Beberapa dari anggota aksi tersebut adalah anggota dari keluarga 

korban kekearasan HAM dimasa lalu yang membuat para simpatisan dan aktivis ikut membantu 

menyuarakan dan menuntut keadilan atas pelanggaran HAM dimasa lalu. 

Kebanyakan dari anggota kamisan di kota Bandung adalah para remaja yang masih 

terbilang sangat muda. Terbukti pada setiap minggunya yang hadir dalam aksi kamisan 

kebanyakan adalah mahasiswa, pelajar SMA/SMP, dan adapula yang sudah bekerja paruh waktu. 

Bila dikaitkan dengan pernyataan Kemenkumham pada tanggal 11 Desember 2019 di Gedung 

Merdeka dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia (Pikiranrakyat, 11/12)  yang 

memberikan kota Bandung penghargaan sebagai kota peduli HAM, terbukti dengan banyaknya 

antusias para anak muda dan simpatisan di kota Bandung yang rutin setiap minggunya 

menyuarakan keadilan dan menuntut penegakan HAM di Indonesia. 

Selain para anggota aksi kamisan di kota Bandung bukan dari keluarga korban kekerasan 

HAM dimasa lalu, adapun hal yang menarik untuk diteliti adalah para anggota mengikuti aksi 

kamisan bukan dari ajakan dari teman-teman atau lingkungannya. Namun, atas dasar kesadaran 
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kepedulian mereka terhadap pelanggaran HAM yang belum terselesaikan sampai saat ini. Berikut 

adalah kutipan dari hasil wawancara penulis dengan salah satu informan yang bernama Rizal. 

“Memang aksi kamisan berdiri oleh para keluarga korban dan beberapa orang bahkan mengetahui 

dengan kasus penghilangan paksa mahasiswa pada zaman reformasi. Logikanya mahasiswa turun 

kejalan pada zaman itu untuk membela rakyat yang kontra dengan masa Orba, dan mereka pula 

yang menjadi korban pada masa itu. Mereka, pada saat itu rela menjadi korban kekearasan HAM, 

dan kita sebagai anggota kamisan, khususnya saya berdiri setiap hari kamis untuk selalu 

mengenang para pahlawan pada tahun 1998 yang telah memakan korban. Dan pada zaman ini pula 

saya selalu konsisten berdiri tegak dalam aksi kamisan selalu menuntuk penegakan HAM kepada 

pemerintah yang sampai sekarang belum juga terselesaikan. Dan saya pribadi ikut aksi kamisan 

ini dari tahun 2015 gak ada unsur-unsur politik ataupun ada pihak yang membujuk untuk ikut. Tapi 

saya ikut aksi tersebut atas dasar kepedulian sesama manusia.” 

Dalam penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa kesadaran adalah motif utama dalam aksi 

kamisan di kota Bandung. Dan ditekankan bahwa mereka yang mengikuti aksi tersebut bukan dari 

ajakan atau ada pihak yang mendapat keuntungan. Tapi, atas dasar kepedulian sesama umat 

manusia, menuntut, dan menyuarakan penegakan HAM di Indonesia.  

Seperti yang dikatakan oleh (Brueggemann, 2006) dalam  (Kurniawan, n.d.) Kajian secara 

akademik mengenaik aksi kamisan yang menjadi fenomena menarik untuk dikaji masih terbilang 

langka. Banyaknya kesulitan dianggap rintangan bagi beberapa akademisi terkait dengan aksi 

kamisan ataupun menguak kasus pelanggaran HAM dahulu. Dirangkum ada 3 kesulitan untuk 

membahas kasus kamisan ini yang pertama adalah bahasa mereka yang mengikuti aksi kamisan 

lebih puitis, dan sebagai peneliti kita harus pintar meraba-raba untuk mendapatkan maknanya. 

Kedua, berbicara mengenai kekerasan dan kriminalitas negara. Ketiga, sulitnya menempatkan aksi 

kamisan dalam demokrasi sebagai konteksnya. Para anggota aksi kamisan diluar dari keluarga 

korban adalah salah satu simbol solidaritas untuk menuntut keadilan terhadap rezim yang banyak 

memakan korban jiwa. Salah satu contoh anggota kamisan yang bukan keluarga dari korban 

pelanggaran HAM dimasa lalu adalah anggota yang merasa ingin menegakan keadilan dan peduli 

akan sejarah yang masih belum jelas kebenarannya. Salah satu contohnya adalah Tragedi 65 yang 

memakan korban yang sangat banyak terkait isu komunis di Indonesia, dengan penjagalan 

massalnya. Lalu hilangnya aktivis buruh Marsinah, yang hilang selama beberapa waktu dan 

ditemukan sudah tidak bernyawa dengan lukanya yang memilukan dan terbukti telah mengalami 

penyiksaan disengaja. 

 

PEMBAHASAN 

Permasalahan dalam sejarah di negara Indonesia selalu menjadi fenomena yang menarik untuk 

menjadi pembahasan lebih lanjut, khususnya dalam bidang akademik dan pendidikan. Tujuan pada 

penelitian ini untuk menjadikan pembelajaran bagi masyarakat luas terkait dengan fakta-fakta 

dalam berbagai macam kasus peristiwa yang tercatat dalam sejarah Indonesia, sekaligus dengan 

langkah-langkah penyeselaian permasalahan tersebut yang masih tabu sampai saat ini. 



Dengan kurun waktu yang sangat lama, tidak ada satupun kasus-kasus besar dalam sejarah 

Indonesia terdahulu yang terpecahkan, dan belum menemukan titik terangnya. Banyaknya korban 

meninggal ataupun hilang tanpa jejak dalam berbagai macam kasus peristiwa dimasa lalu, 

membuat para keluarga korban, khususnya keluarga korban yang hilang dan meninggal mendesak 

pemerintah untuk segera mengusut dan menuntaskan terkait dengan kasus-kasus yang dianggap 

sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut. Para keluarga korban menuntut haknya 

untuk mengetahui setidaknya keberadaan sanak keluarganya, apakah masih ada atau sudah tiada.  

 Selama ini tidak ada kejelasan terkait dengan kondisi para korban. Berdasarkan  kegelisahan 

para keluarga korban yang sekian lama, pada tahun 1999 para keluarga korban pelanggaran HAM 

membuat seuatu paguyuban, yaitu paguyuban keluarga korban Tragedi 13-15 Mei 1998, Semanggi 

I 13 november 1998, Semanggi II 24 September 1999. Lalu pada tahun 2007 tepat nya tanggal 18 

januari, di gelarlah aksi kamisan pertama kali di depan Istana Negara. Menggunakan  pakaian 

disertai payung hitam dan berbagai macam spanduk yang di genggamnya, mereka selalu tegak 

berdiri dari jam 16.00-17.00 WIB. Demi harapan pemerintah segera menuntaskan berbagai macam 

kasus HAM yang di alami sanak saudaranya yang menjadi korban. (Putra, 2016) 

Setelah sekian lama aksi kamisan itu terus dilakukan para keluarga korban yang menuntut hak-

haknya, aksi kamisan pun terjadi di berbagai kota besar lainnya di Indonesia, salah satunya di kota 

Bandung. Aksi kamisan di kota Bandung ini dimulai sejak 18 Juli 2013, yang dilakukan di depan 

Gedung Sate, dimana Gedung tersebut adalah pusat pemerintahan kota Bandung sampai saat ini. 

Anggota aksi kamisan di kota Bandung ini adalah para aktivis, sekaligus pemuda dan mahasiswa 

yang turut serta dalam menyuarakan mengusut tuntas berbagai macam pelanggaran HAM yang 

terjadi di negara Indonesia. Seiring waktu berjalan, aksi kamisan tidak hanya menuntut kasus 

peristiwa yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya saja seperti kasus Tragedi Semanggi I, Semanggi 

II, Trisakti, Tragedi 13-15 Mei 1998, Talangsari, Tanjung Priok saja, tetapi menjalar kepada kasus 

peristiwa pelanggaran HAM lainnya seperti Tragedi 65, lalu ada beberapa tokoh yang di anggap 

pahlawan revolusioner oleh berbagai kalangan seperti Munir, Marsinah, dan lainnya.  

Kegelisahan akan ketidakpastian pemerintah menangani berbagai macam kasus dan 

pelanggaran HAM yang dahulu pernah terjadi menimbulkan tanda tanya besar terhadap 

masyarakat banyak. Berbagai asumsi dan opinipun bermunculan kurun waktu beberapa tahun 

terakhir. Tahun 2014 dan 2019 adalah tahun dimana Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi 

dengan diadakannya pemilu serentak. Hal politik dan kekuasaan pun seakan menjadi bumbu utama 

pada kasus pelanggaran HAM, dimana kasus pelanggaran HAM selalu disertakan dalam berbagai 

kampanyenya, pada kenyataannya tidak ada satupun kasus yang tertuntaskan sampai saat ini.  

 Tidak bisa dipungkiri, banyaknya peristiwa dan kasus-kasus pelanggaran HAM termasuk 

dalam rezim orde baru. Walaupun pada zaman itu segala sesuatu yang berhubungan dengan 

sembako dan fasilitas lainnya memili harga yang minim dibandingkan dengan zaman sekarang 

tetapi di balik itu semua, segala sesuatunya diatur dan dikemas oleh pemerintahannya. Masyarakat 

seakan dibungkam oleh berbagai macam propaganda. Dan pada rezim tersebut mengeluarkan 



pendapat selalu diidentikan dengan ritual safari ramadhan. Selama itu pula masyarakat selalu 

dihantui rasa takut dan ancaman militer rezim orde baru. (Putra, 2016) 

 Penelitian yang di lakukan oleh (Frederick & Kartodirdjo, 2006) , di abad ke-19 sam 20 telah 

terjadi aksi protes di pulau Jawa. Semua itu tidak terlepas dari nilai kelasik, seperti peninggalan 

masa penjajahan dan kekuasaan. Gerakan tersebut identik dengan perlawanan kau petani dengan 

kolonial belanda dalam permasalahan kepemilikan tanah dan sistem bagi hasil. Sartono 

menggunakan 5 aspek dalam menganalisa untuk memahami gerakan protes di pulau jawa tersebut, 

yaitu: 

1. Basis massa dari gerakan sosial 

2. Struktur ekonomi dan politik masyarakat pedesaan di abad 19-20 

3. Kondisifitas budaya masyarakat 

4. Kepemimpinan gerakan sosial 

5. Ideologi gerakan sosial. 

Hal tersebut adalah 5 motif utama terjadinya sebuah gerakan dan aksi protes. Baginya 

perebutan kekuasaan antar elit yang bersumber dari struktur politik dan ekonomi tidak bisa di 

pisahkan di pulau jawa ini. Gerakan pada masa itu ideologi dan peranan pemimpin agama menjadi 

sebuah hal yang sangat penting dalam perubahan sosial. (Frederick & Kartodirdjo, 2006) 

Penelitian Sartono tidak jauh berbeda dengan penelitian dari (Boudreau, 2004) yang 

mengangkat pola resistensi sosial dari 3 negara berbeda, yaitu, Burma, Indonesia, dan Filipina 

terhadap rezim penguasanya masing-masing yaitu, Ne Win, Suharto dan Ferdinand Marcos. 

Perbandingannya itu, dia menyimpulkan bahwa di negara-negara Authoritarian, aksi-aksi seperti 

protes terhadap penguasa merupakan suatu konsekuensi dari sikap yang represif kepada warganya. 

Dia juga membahas pola komunikasi antara penguasa atau rezim dengan aktivis yang Pro 

Demokrasi. 

Penelitian ini menggunakan metode fenomeologi, karena fokus pada penelitian ini ingin 

mengungkap makna sebenarnya dari para anggota kamisan di kota Bandung yang tetap konsisten 

selama bertahun-tahun menggelar aksi kamisan demi menegakan kasus pelanggaran HAM berat 

dimasa lalu yang belum terpecahkan sampai saat ini.  Penelitian ini juga menuntut peneliti untuk 

melalukan wawancara mendalam terhadap para informan pada anggota kamisan itu sendiri. Cara 

tersebut, dianggap adalah salah satu cara untuk menemukan makna dan realitas sebenarnya pada 

anggota kamisan untuk terus menggelar aksi tersebut setiap minggunya. (Kuswarno, 2007) 

 

PENUTUP 

Berdasakan hasil penelitian yang telah dijabarkan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka 

peneliti dapat menarik simpulan penelitian, yaitu: 



Makna kamisan oleh anggota pada aksi penegakan HAM di kota Bandung. Permata, 

penegakan HAM terhadap banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum 

terpecahkan. Kedua, Aksi solidaritas terhadap para keluarga korban pelanggarn HAM masa lalu 

dan pada saat ini yang sangat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM di lingkungannya. 

Ketiga, perlawanan terhadap pemerintah dan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawan 

atas hak-hak masyarakat banyak di Indonesia. 

Motif anggota kamisan pada aksi penegakan HAM di kota Bandung. Pertama, kesadaran 

para anggota kamisan di kota Bandung untuk mengikuti aksi setiap minggunya. Kedua, perjuangan 

untuk menegakan keadilan di negara ini sekaligus memperjuangkan hak-hak masyarakat yang 

tertindas. Ketiga, edukasi yang meliputi edukasi politik dan sejarah yang ada di negara Indonesia 

bagi para anggota sekaligus masyarakat kota Bandung. Dan keempat , eksistensi para anggota 

kamisan di kota Bandung untuk selalu konsisten menggelar aksi kamisan setiap minggunya.  

Pengalaman komunikasi anggota kamisan sebagai aksi penegakan HAM di kota Bandung. 

Pertama, Ruang publik yang memungkinkan bagi para anggota kamisan dan masyarakat umum 

untuk babas menyampaikan aspirasi ataupun pendapat mereka terkait dengan tema aksi kamisan 

tersebut. Kedua, pengetahuan yang didapat dari pengalaman para anggota kamisan dalam 

memaknai sesuatu yang berkaitan dengan kasus-kasus penegakan HAM di Indonesia khususnya 

di kota Bandung. Ketiga, Organisasi didalam kepengurusan aksi kamisan di kota Bandung itu tidak 

ada secara resmi dan tidak terstruktur. Jadi siapa saja bisa datang dan menjadi orator pada setiap 

aksi kamisan di kota Bandung. Walaupun anggota-anggota tertentu tergabung dalam group aksi 

kamisan seluruh Indonesia, hal itu tidak menjadikan aksi kamisan menjadi terorganisir secara 

resmi. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Boudreau, V. (2004). Resisting dictatorship: Repression and protest in southeast Asia. Resisting 

Dictatorship: Repression and Protest in Southeast Asia. 

https://doi.org/10.1017/CBO9780511550867 

Brueggemann, W. (2006). The theology of the book of Jeremiah. The Theology of the Book of 

Jeremiah. https://doi.org/10.1017/CBO9781139167260 

Buckingham, D. (2007). Digital Media Literacies: Rethinking Media Education in the Age of the 

Internet. Research in Comparative and International Education. 

https://doi.org/10.2304/rcie.2007.2.1.43 

Frederick, W. H., & Kartodirdjo, S. (2006). Protest Movements in Rural Java: A Study of Agrarian 

Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries. The Journal of Asian Studies. 

https://doi.org/10.2307/2052800 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2016). Jurnal Ham. Komnas Ham (Vol. XIII). Retrieved 

from https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2016/12/20/64/jurnal-ham.html 

Kurniawan, E. (n.d.). Sumber: Edi Kurniawan. 



Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial 

Budaya. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi, 2(1), 33–47. 

https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616 

Putra, L. J. (2016). Aksi Kamisan: Sebuah Tinjauan Praktis Dan Teoritis Atas Transformasi 

Gerakan Simbolik. Polinter, 2(1), 12–32. Retrieved from 

http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/view/498 

Silvana, H., & Darmawan, C. (2018). Pendidikan Literasi Digital Di Kalangan Usia Muda Di Kota 

Bandung. Pedagogia, 16(2), 146. https://doi.org/10.17509/pdgia.v16i2.11327 

Sosiawan, E. A. (2017). Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Daerah 

Di Indonesia: Prespektif Content Dan Manajemen. Seminar Nasional Informatika. 

Truc, G. (2011). Memory of places and places of memory: for a Halbwachsian socio-ethnography 

of collective memory. International Social Science Journal. https://doi.org/10.1111/j.1468-

2451.2011.01800.x 

Waterson, N. P., & Deconinck, H. (2007). Design principles for bounded higher-order convection 

schemes - a unified approach. Journal of Computational Physics. 

https://doi.org/10.1016/j.jcp.2007.01.021 

 

 


