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CATATAN AKHIR TAHUN  

HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA 

 

I. Pendahuluan 
 

Komnas HAM mencatat capaian dan tantangan dalam pemajuan dan penegakan 

hak asasi manusia sepanjang tahun 2021, dalam suasana masih di tengah pandemi 

Covid-19. Berbagai kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia masih terus 

terjadi baik di ranah hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya 

maupun hak atas pembangunan. Sementara melalui mandat pemajuan hak asasi 

manusia, Komnas HAM telah melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya 

penyusunan Standar Norma dan Pengaturan (SNP), pengkajian dan penelitian atas 

Undang-Undang tentang Cipta Kerja, RUU Pelindungan Data Pribadi, hak atas 

pendidikan bagi penyandang disabilitas di tengah pandemi Covid-19, pendidikan 

dan penyuluhan terhadap kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, TNI. 

 

Selain itu, Komnas HAM juga telah menyelenggarakan Festival HAM pada 16-19 

November 2021 di Kota Semarang, Konferensi Internasional tentang HAM dan 

Keamanan Insani di Jember, Konferensi Internasional tentang Islam dan HAM 

bekerjasama dengan Kementerian Agama, dan peringatan Hari HAM Sedunia ke-73 

di Istana Negara.  

 

Pada tengah tahun 2021, korban dan kematian akibat pandemi Covid-19 di 

Indonesia termasuk tertinggi di dunia. Jumlah kematian tenaga kesehatan juga 

sangat tinggi. Hal ini menjadi catatan penting dan keprihatinan karena begitu 

banyaknya jiwa yang meninggal oleh Covid-19. Komnas HAM menyerukan agar tata 

kelola kesehatan nasional dibenahi secara mendasar dengan berbasis pada 

pemenuhan dan pelindungan hak atas kesehatan bagi setiap orang di Indonesia. 



 

Sepanjang tahun 2021 sampai dengan 15 Desember, Komnas HAM di kantor pusat 

di Jakarta telah menerima 2.516 pengaduan. Sedangkan sebanyak 205 pengaduan 

diterima di enam kantor perwakilan di Papua, Sulteng, Aceh, Kalbar, Sumbar, dan 

Maluku. 

 

Wilayah pengaduan (tempat kejadian peristiwa) paling banyak terjadi di wilayah DKI 

Jakarta (368), Jawa Barat (286), Sumatera Utara (228), Jawa Timur (218), dan 

Sulawesi Selatan 127. Pihak yang paling banyak diadukan adalah kepolisian (661), 

korporasi swasta (379), pemerintah pusat (236), pemerintah daerah (229), lembaga 

peradilan (132), kejaksaan (84), dan TNI (73). Sedangkan klasifikasi hak yang paling 

banyak diadukan adalah hak atas kesejahteraan (945), hak memperoleh keadilan 

(820), dan hak atas rasa aman (162). 

 

II. Capaian dan Tantangan 
 

Pelanggaran hak asasi manusia akibat konflik agraria masih saja terus terjadi, 

baik yang menelan korban jiwa, luka-luka, dan bentrokan antara pihak-pihak yang 

terkait. Persoalan mafia tanah dalam tata kelola pertanahan di tanah air juga 

menjadi catatan tersendiri, karena para pelaku baik aktor maupun pelaku lapangan, 

belum tersentuh oleh hukum. Masyarakat dirugikan oleh ulah para mafia tanah oleh 

karena hak asasi manusia atas kepemilikan tanah telah terancam bahkan terampas.  

 

Komitmen reforma agraria meskipun sudah dicanangkan dalam Perpres No. 86 

Tahun 2018, juga belum nemampakkan hasilnya yang signifikan, karena baru sekitar 

4,3 juta hektar yang didistribusikan dari target 12 juta hektar. Komnas HAM 

mendukung komitmen Presiden Joko Widodo yang meminta supaya Kementerian 

ATR/BPN menarik kembali tanah-tanah HGB/HGU yang ditelantarkan untuk 

dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat.1 

 

Komnas HAM telah menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) diantaranya 

terkait dengan hak asasi manusia atas tanah dan sumber daya alam. SNP ini 

	
1	Hal	ini	disampaikan	Presiden	Jokowi	dalam	Kongges	Ekonomi	Umat	Islam	MUI	pada	10	Desember	2021	



disusun agar menjadi panduan dan petunjuk atas prinsip dan norma hak asasi 

manusia dalam kaitan dengan tata kelola tanah dan sumber daya alam, supaya 

dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat untuk memenuhi hak-hak 

sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 

 

Intoleransi dan ekstrimisme dengan kekerasan sepanjang 2021 juga diwarnai 

oleh beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa hak atas kebebasan beragama 

dan berkeyakinan masih harus ditingkatkan penghormatan dan pelindungannya. 

Peristiwa perusakan tempat ibadah umat Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat, 

mencoreng nilai toleransi dan kebinekaan kita. Dalam hal penindakan atas tindak 

pidana terorisme, Polri terus melakukan tugasnya dalam menjaga rasa aman dan 

temteram masyarakat dari tindak pidana terorisme. Penangkapan para terduga 

teroris terus dilakukan. Komnas HAM terus meningatkan bahwa dalam hal ini segala 

tindakan penegakan hukum terhadap terduga teroris harus dalam koridor 

penghormatan dan pelindungan hak asasi manusia.  

 

Peletakan batu pertama pembangunan GKI Pengadilan di Bogor Barat pada tanggal 

5 Desember menjadi alternatif penyelesaian pendirian tempat ibadah di Bogor yang 

bertahun-tahun tidak selesai. Penyelesaian atas kasus yang sudah berlangsung 

belasan tahun, menjadi oase yang menyegarkan rasa kebangsaan dan kebhinekaan 

kita. Komnas HAM juga berhasil memediasi pembangunan GBI Tlogosari Semarang 

yang sempat mengalami permasalah pendirian selama belasan tahun, juga ikut 

mendorong Penyelesaian Gereja Tanah Injili di Dermolo, Kabupaten Jepara.  

 

Namun berbagai peristiwa masih memperlihatkan belum tercerminnya 

penghormatan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, sebagaimana aduan 

ke Komnas HAM terkait dengan pendirian masjid Al-Furqan di Sukabumi Jawa 

Barat, pendirian Pondok Pesantren Daar Al Fawwaz Pekalongan, pendirian 

Lembaga Pendidikan Imam Syafii di Jember, pelarangan kegiatan keagamaan 

ISKCON di Bali. Kasus-kasus perusakan tempat ibadah mau pun pendirian tempat 

ibadah juga terjadi atas Masjid di Bireun dan Bogor, Gereja Katolik di Bantaeng dan 

Lamongan, Gereja di Singkil,Aceh masih menjadi tantangan yang harus 

diselesaikan.  

 



Juga terjadi pembatasan dalam perayaan Hari Natal bagi umat Kristiani di beberapa 

wilayah di Sumatera. Komnas HAM sangat menyesalkan hal ini karena tidak sesuai 

dengan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan dan penghormatan atas 

kebinekaan bangsa. Komnas HAM meminta supaya pemerintah daerah mengatasi 

hal ini dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa 

negara menjamin kemerdekaan bagi setiap orang dalam menjalankan ibadahnya. 

 

Untuk kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan tersebut, Komnas HAM 

telah melakukan pra mediasi dan mediasi agar ada kesepahaman para pihak dalam 

penghormatan dan pelindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. 

 

Untuk mendorong toleransi dan moderasi beragama, Komnas HAM dan 

Kementerian Agama telah menyelenggarakan untuk kali pertama Konferensi 

Internasional tentang Islam dan Hak Asasi Manusia pada 10 dan 11 Desember 2021 

menjadi penegasan bahwa nilai dan ajaran Islam kompatibel dan selaras dengan 

prinsip dan norma hak asasi manusia. Untuk itu, Komnas HAM dan Kementerian 

Agama akan terus bersinergi dalam mempromosikan dan mengejawantahkan ke-

Islam-an dan hak asasi manusia dalam kehidupan beragama dan kebijakan publik. 

 

Dalam ranah penyelesaian peristiwa pelanggaan HAM yang berat, Komnas HAM 

mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang melakukan penyidikan atas dugaan 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam Peristiwa Paniai Papua yang 

terjadi pada 2014. Hal ini menjadi optimisme di tengah buntunya penegakan hukum 

atas 11 (sebelas) peristiwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.  

 

Komnas HAM akan terus mengawal komitmen pemerintah sebagaimana pidato 

Presiden RI Joko Widodo dalam peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 

2021 yang akan terus menuntaskan berbagai peristiwa yang diduga adalah 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan penyelidikan Komnas HAM 

menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Secara teknis, Komnas 

HAM terus berkoordinasi dengan Menko Polhukam, Jaksa Agung, Mensesneg, KSP 

dan Kemenkumham supaya ada percepatan atas penegakan hukum peristiwa 

dugaan pelanggaran HAM yang berat, termasuk mengupayakan segera badan yang 

mengurusi mekanisme non judisial selain yang bersifat judisial. Badan atau Komite 



di bawah kendali Presiden akan efektif menjawab harapan korban dan keluarga 

korban, selain Langkah-langkah judisial yang terus didorong Jaksa Agung. 

 

Sehubungan dengan adanya pembahasan atas RUU tentang Komisi Kebenaran dan 

Rekonsiliasi, Komnas HAM meminta agar dilakukan secara transparan, partisipatif, 

dan akuntabel dengan mengajak segenap komponen masyarakat khususnya para 

korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.  

 

Dalam ranah hak atas kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul, 
Komnas HAM telah merekomendasikan agar revisi atas UU ITE selaras dengan 

prinsip dan norma hak asasi manusia sebagaimana sebagai rujukan agar memakai 

SNP tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Komnas HAM 

mendesak agar revisi UU ITE menjadi prioritas dalam program legislasi nasional 

2022.  

 

Komnas HAM mengapresiasi pemberian amnesti terhadap Ibu Baiq Nuril dan Bapak 

Saiful Mahdi yang dipidana oleh karena melanggar UU ITE. Meskipun amnesti 

adalah sebuah kebijakan penting oleh Presiden Joko Widodo, namun Komnas HAM 

terus mendesak agar hulu persoalan dibenahi yaitu revisi total atas UU ITE dengan 

mengacu diantaranya pada SNP telah disusun Komnas HAM.  

 

Komnas HAM juga mendesak pembahasan atas RUU tentang Perlindungan Data 

Pribadi supaya transparan dan partisipatif sebelum disahkan dalam tempo yang 

tidak terlalu lama mengingat ancaman atas hak privasi dan data pribadi sangat 

mendesak. 

 

Komnas HAM juga prihatian atas masih banyaknya pemidanaan terhadap para 

Pembela HAM yang menyuarakan kritik pada pemerintah. Komnas HAM juga 

sedang menangani kasus pembunuhan terhadap jurnalis Marasalem Harahap pada 

22 Juni 2021 di Kabupaten Simalungun Sumut dan kekerasan yang dialami oleh 

Jurnalis Tempo Nurhadi di Surabaya. Komnas HAM menegaskan supaya hak-hak 

Pembela HAM dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Komnas HAM juga 

telah menerbitkan SNP tentang Pembela HAM untuk menegaskan posisi strategis 

Pembela HAM dalam pemajuan dan penegakan HAM. 



 

Kekerasan oleh aparat dalam bentuk penggunaan kekuatan berlebih, penyiksaan, 

dan tindakan lain yang kejam dan tidak manusiawi, juga masih terjadi. Demikian juga 

masih terjadi kekerasan oleh masyarakat kepada individu/kelompok masyarakat dan 

juga terhadap aparatur negara yang sedang menjalankan tugas. 

 

Dugaan penyiksaan yang terjadi di rutan kepolisian dan lembaga pemasyarakatan 

yang terus terjadi menunjukkan bahwa tata kelola penghukuman pidana harus 

dibenahi, termasuk dari sisi aparatur negara yang lebih memahami pada hak asasi 

manusia, juga sarana dan prasarana rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan 

yang lebih manusiawi. Komnas HAM mencatat setidaknya terjadi peristiwa kematian 

tahanan di rumah tahanan Polres Bengkulu Utara, Polres Tangerang Selatan, 

Polresta Balikpapan, dan Polres Tangerang Kota. Berbagai kekerasan dan 

penggunaan kekuatan berlebihan terjadi di berbagai penanganan unjuk rasa di 

hampir semua daerah di Indonesia, khususnya penanganan unjuk rasa penolakan 

RUU Cipta Kerja mau pun issu lain, kasus Tamilow Maluku Tengah. Yang juga 

sering terjadi di dalam penanganan konflik agraria di berbagai daerah. 

 

Kebakaran Lapas Klas IA Tangerang pada 8 September 2021 yang menelan 

setidaknya 41 korban jiwa para tahanan adalah tragedi kemanusiaan yang harus 

diusut tuntas baik dari sisi dugaan kesengajaan, pembiaran, dan atau kelalaian dari 

aparatur negara yang bertanggung jawab. Para keluarga korban harus dipenuhi hak-

haknya atas kompensasi dan keadilan. 

 

Dalam kaitan ini, Komnas HAM melalui Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan 

yang terdiri atas Komnas HAM, LPSK, Ombudsman RI, Komnas Perempuan, dan 

KPAI telah melakukan pelatihan untuk aparatur penegak hukum agar memiliki 

kapasitas dan pengetahuan dalam pencegahan penyiksaan dalam tahap 

penyelidikan dan penyidikan, serta dalam masa penahanan di lembaga 

pemasyaratan. KuPP mendorong supaya pemerintah menyegerakan ratifikasi 

Optional Protocol Konvensi Anti Penyiksaan. 

 

Terkait akses masyarakat atas keadilan, masih harus terus ditingkatkan dan 

dibenahi secara mendasar dari hulu sampai dengan hilir penegakan hukum. 



Pendekatan pidana adalah langkah terakhir dalam penegakan hukum, bukan 

sebaliknya. Survei nasional yang diadakan oleh Komnas HAM dengan responden 

sebanyak 1.200 orang di 34 provinsi menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen 

masyarakat setuju dengan pendekatan keadilan restoratif. Lebih dari 80 persen 

masyarakat juta lebih memilih pendekatan non yudisial ketika sedang berhadapan 

dengan proses hukum. Hal ini mengindikasikan secara gamblang pada akses atas 

keadilan di negeri ini harus terus dibenahi, meskipun beberapa langkah untuk 

perbaikan telah dilakukan yaitu meliputi reformasi peradilan, kejaksaan, dan 

kepolisian.  

 

Komnas HAM menyayangkan proses pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan 

Seksual yang berjalan lambat di DPR-RI ditahun 2021 dan mendorong agar RUU  

disahkan dalam tahun 2022 dengan substansi yang merujuk pada prinsip-prinsip hak 

asasi manusia, terutama hak-hak asasi perempuan, anak dan penyandang 

disabilitas. 

 

Komnas HAM berdasarkan hasil pemantauan dan penyelidikan telah menyampaikan 

rekomendasi atas peristiwa pembunuhan atas 4 (empat) orang lascar FPI pada awal 

Desember 2020. Atas rekomendasi Komnas HAM, proses penegakan hukum 

terhadap terduga pelaku saat ini sedang berjalan di pengadilan. Komnas HAM telah 

menyampaikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan tersebut dan 

melakukan pemantauan atas berjalannya proses persidangan sampai saat ini. 

 

Terkait dengan alih status 75 pegawai KPK yang diadukan ke Komnas HAM, setelah 

melakukan serangkaian pemeriksaan, disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran 

hak asasi manusia atas alih status tersebut. Komnas HAM telah menyapaikan 

simpulan dan rekomendasinya kepada Presiden RI agar hak-hak para pegawai KPK 

yang dilanggar diberikan pemulihan oleh negara. 

 

Dalam lingkup komitmen internasional, Komnas HAM memberikan apresiasi kepada 

Pemerintah atas komitmen untuk mewujudkan SDGs. Komnas HAM juga terus 

bekerja untuk mengarusutamakan prinsip dan norma hak asasi manusia dalam 

pencapaian SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam Tujuan Nomor 



16 dari SDGs menegaskan bahwa akses keadilan untuk semua dan kelembagaan 

yang efektif, akuntable dan inklusif menjadi kunci keberhasilan pencapaian SDGs. 

 

Pada sisi lain, Komnas HAM telah dan akan terus memberikan pelatihan dan 

peningkatan kapasitas tentang hak asasi manusia bagi aparatur penegakan hukum. 

Komnas HAM juga tengah menyusun SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan yang 

nantinya menjadi panduan dan petunjuk tentang penerapan prinsip dan norma hak 

asasi manusia dalam ranah hak memperoleh keadilan.  

 

Dalam lingkup komitmen internasional, Komnas HAM juga terus bekerja untuk 

mengarusutamakan prinsip dan norma hak asasi manusia dalam pencapaian SDGs 

atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam Tujuan Nomor 16 dari SDGs 

menegaskan bahwa institusi keadilan yang kuat dan kredibel menjadi kunci 

keberhasilan pencapaian SDGs. 

 

Komnas HAM mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan 

bahwa UU Cipta Kerja adalah cacat hukum bersyarat karena secara formil gagal 

dalam memenuhi hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembahasannya. 

Komnas HAM pada 2020 sudah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja cacat hukum 

secara formil dan secara materiil, banyak substansi yang berpotensi melanggar hak 

asasi manusia. Komnas HAM meminta supaya perbaikan atas UU Cipta Kerja 

dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel sepanjang waktu dua tahun 

yang diminta oleh MK. Selama proses itu, Komnas HAM meminta supaya 

pelaksanaan atas UU Cipta Kerja dilakukan secara hati-hati dan tidak menimbulkan 

eskalasi pelanggaran hak asasi manusia. 

 

Atas berbagai perisitiwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di bumi 
Papua diantaranya yang terjadi pada Oktober 2021 yakni peristiwa penembakan di 

Sugapa, Kabupaten Intan Jaya yang diduga dilakukan oleh Kelompok Tentara 

Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). 

Berdasarkan pemantauan lapangan langsung pada 9 – 14 November 2021, terdapat 

korban jiwa masyarakat sipil yaitu Sdr. Nopelinus Sondegau (2 tahun) dan Sdr. 

Yoakim Majau (7 tahun). 

 



Dalam peristiwa penyerangan kelompok Tentara Pembebasan Nasional (TPN) 

organisasi militer kelompok perjuangan kermerdekaan Papua Barat terhadap 

anggota TNI di Pos Koramil Persiapan Kisor pada 2 September 2021 yang 

menewaskan 4 anggota TNI dan melukai 2 orang anggota TNI. Hal ini telah 

berdampak pada pengungsian lebih dari 2.086 orang masyarakat sipil di 36 lebih 

Kampung di 5 Distrik di Kabupaten Maybrat, Papua Barat.  

 

Kemudian juga terjadi kontak tembak antara personil TNI Pamtas Yonif 403/WP 

Distrik Kiwirok dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi 

Papua Merdeka (TPNPB OPM) Ngalum-Kupel pimpinan Lamek Taplo pada Senin, 

13 September 2021. Anggota Kelompok Separatis Bersenjata pimpinan Lamek 

Taplo dan sekitar tiga puluhan warga melakukan penyerangan terhadap fasilitas 

umum di Kampung Polobakon, ibukota Distrik Kiwirok. Seorang tenaga medis 

Puskesmas Kiwirok atas nama Gabriela Meilan asal suku Toraja (22 tahun) menjadi 

korban meninggal, 3 (tiga) tenaga medis mengalami luka-luka, 1 (satu) anggota TNI 

an. Prada Ansar luka tembak di lengan kanan, 1 (satu) anggota KKB tewas an. Elly 

Bidana dan 2 (dua) anggota KKB terluka.dan sejumlah fasilitas umum terbakar. 

Merespon peristiwa ini, Komnas HAM RI menyampaikan kesimpulan bahwa  

kekerasan terhadap para nakes dan pengrusakan sejumlah fasilitas publik diduga 

kuat dilakukan KKB, (KKB) Ngalum-Kupel pimpinan Lamek Taplo di Distrik Kiwirok, 

Kabupaten Pegunungan Bintang, adalah tindakan brutal yang telah menciderai 

harkat dan martabat manusia dan tidak sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip dasar 

HAM. 

 

Rantai kekerasan yang tidak putus di Papua membutuhkan adanya pendekatan 

yang berbasis pada hak asasi manusia, yaitu melalui dialog yang setara dan 

bermartabat antara komponen masyarakat Papua dengan pemerintah. Pendekatan 

keamanan melalui pasukan non-organik dan tata kelola keamanan dinilai tidak tepat 

diterapkan dalam permasalahan-permasalahan di Papua. Salah satu contohnya 

adalah adanya stigmatisasi yang menimbulkan rasa ketakutan dan 

ketidakpercayaan. Untuk itu negara perlu menarik pasukan non-organik di Papua 

khususnya Intan Jaya dan melakukan pendekatan budaya terhadap masyarakat 

Papua.   

 



Dalam penataan kelembagaan, Komnas HAM sebagai lembaga mandiri juga terus 

menegaskan komitmen dan langkah konkrit dalam menata lembaga sehingga 

kredibel, mandiri, dan kuat. Atas upaya dari kerja keras seluruh jajaran Komnas 

HAM, kepuasan kinerja publik meningkat dari 60 persen pada 2020 persen menjadi 

73 persen pada 2021 (Survei Komnas HAM dan Litbang Kompas, 2021). Dalam 

tanah keterbukaan informasi publik, Komnas HAM pada 221 meraih predikat Menuju 

Informatif, atau meningkat dua level dari capaian pada 2020. Jaringan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum (JDIH) Komnas HAM juga meraih penilaian baik pada 2021. 

Nilai Reformasi Birokrasi Komnas HAM pada 2020 juga meningkat dari B menjadi 

BB. Selama tiga tahun berturut-turut, Komnas HAM meraih penilaian WTP dari BPK. 

Komnas HAM juga menjadi lembaga HAM nasional dengan akreditasi A (tertinggi) 

oleh Aliansi Global Lembaga HAM Nasional yang berpusat di Geneva. 

 

Dalam konteks kelembagaan ini, Komnas HAM telah menyampaikan keberatan 

melalui surat kepada Presiden RI atas integrasi pengkajian dan penelitian Komnas 

HAM ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hal ini karena Komnas 

HAM sebagai lembaga mandiri memiliki kewenangan dan mandat melakukan 

pengkajian dan penelitian sesuai Pasal 76 jo Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM meminta agar 

Presiden RI terus memberikan dukungan atas kemandirian Komnas HAM dalam 

melaksanakan pengkajian dan penelitian dengan sumber daya manusia yang handal 

dan anggaran yang memadai.  

 

III. Penutup 
 

Tahun 2022 yang akan segera kita masuki masih akan penuh dengan tantangan 

dalam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia, terlebih semakin dekat dengan 

tahun politik 2024. Komnas HAM menyerukan agar politik mengedepankan etika dan 

hak asasi manusia agar kehidupan bangsa lebih bermartabat. Terlebih, pandemi 

Covid-19 masih berada di tengah kehidupan sehingga ancaman atas kematian dan 

dampak-dampaknya, masih ada di depan mata. 

 

Untuk itu, Komnas HAM akan terus mengukuhkan tugasnya sebagai lembaga 

mandiri yang diberikan mandat untuk mewujudkan situasi yang kondusif bagi 



pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap orang di Indonesia, agar hak asasi 

manusia terus maju dan tegak di Nusantara. 
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