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oleh rnerajalelanya aparatur 
negara di berbagai pelosok 
dunia sebagai pelaku utama 
pelanggaran Hak-hak Asasi Ma
nusia (HAM) ~'ang paling be rat. 

Kekejaman itu terjadi tidak 
saja di negara-negara totaliter 
sebelurn Perang Dunia II, seper
ti rezirn Komunis di bawah Sta
lin. Atau yang anti-Kornunis 
seperti pada Nazi Jerman dan 
Fasisrne Italia serta Spanyol. 
Kekejaman yang sarna terjadi 
hampir merata ke seluruh bagi
an dunia, termasuk negara-ne
gara kapitalis Barat yang suka 
menepuk dada sebagai etalase 
demokrasi bagi dunia. Tapi 
yang lebih penting untuk dii
ngat, kebanyakan kejahatan itu 
terjadi dalam sebuah jaringan 
kerja sarna antamegara, bukan 
secara terpisah-pisah. 

KcJahatan global 
antarnegara 

Sebelurn runtuhnya Uni So
viet, Amerika Serikat sudah di
sebut-sebut sebagai sponsor 
utama clan terbesar dari pelang
garan HAM global. Sesudah run
tuhnya Uni Soviet, para penga
mat menganggap Amerika Seri
kat sebagai sponsor tunggal dan 
markas besaroperasi kekejarnan 
terberat abad ini. 

Di sanalah para aparat pe
nyiksa dari berbagai negara di
Jatih. Dari sana pula berbagai 
alat-alat siksa diproduksikan 
dan disebarkan. Dari sana pula· 
tersedia perlindungan hukurn 
dan diplornasi bagi pelanggar 
HAM. 

Tragisnya, korbaQ utama dari 
kekejaman negara secara global 
abad ini bukanlah musuh asing 
dari luar negeri, tetapi rakyat 
bangsa sendiri. Hampir di se-

mua negara yang bersangkutan, 
sumber daya dan dana dikuras 
untuk mengawasi, menteror, 
menculik, menyiksa, rnembu
nuh warga-warganya sendiri di 
luar aturan hukum. Sernentara 
hukurn yang berlakl:l itu sendiri 
lebih mencerminkan hukum da
rurat perang yang represif ke
timbang penghormatan pada 
HAM. 

Kebanyakan korban pelang
garan HAM ini bukannya pem
berontak atau subversi. Mereka 
hanyalah warga sipil yang sa
ngat rentan secara politik, eko
nomi, maupun budaya. Mereka 
terdiri atas para pimpinan seri
kat buruh yang tenaganya dipe
ras habis-habisan, atau petani 
yang tanahnya digusur, kaum 
minoritas, atau intelektual dan 
seniman pembela HAM. Ini ter
jadi khususnya, walau bukan 
hanya, di negara-negara bekas 
terjajah di Asia, Afrika, dan 
Amerika Latin, dengan sponsor 
dan restu dari negara adikuasa. 

Tapi jangan keliru memusuhi 
bangsa Amerika. Kita tidak ber
bicara tentang bang sa Amerika 
versus bangsa-bangsa lain. Kita 
berbicara tentang kerj;l sama 
negara-negara (yang didefinisi
kan Weber sebagai lembaga 
yang memonopoli penggunaan 
kekerasan secara sa h) versus 
bangsa-bangsa di dunia yang 
jadi korbannya. .. 

Bangsa Amerika tidak lebih 
bertanggung jawab atas apa 
yang' dikerjakan pemerintahnya 
ketimbang bangsa-bangsa lain 
atas pemerintah masing-Illasing. 
Orang-orangAmerika biasa aela
lah sesama korban dan tidak la
yak dimusuhi. Tidak jar;lng me
reka ini ikut terluka atau terbu
nuh akibat kerja sama ;mtarne
gara itu. TeTlltama bila sedang 
berada di negeri yang didukung 
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Amerika Serikat. 

Sensor d.'ln 
pemutarbalikan bahasa 

Kekerasan fisik besar-bes.1ran 
di dunia abad ini terjadi elengan 
disertai berbagai bentuk sensor 
dan penindasan dalam bentuk 
non-fisik. Paling tidak dapat kita 
kenali tiga bentuknya. 

Pertama, penjungkirbalikan 
bahasa. Kekejaman negara ter
hadap bangsanya dikampanye
kan dengan istilah-istilah yang 
sangat manis dan memberikan 
rasa aman, tenteram dan damai. 
Misalnya, "pertahanan masyara
kat", "stabilitas". "demokrasi". 
Yang paling populer tentunya 
adalah istilah "keamanan nasio
nal". Istilah itu digunakan eli 
Asia Tenggara, di Afrika mau
pun Amerika Latin sebagai na
ma kehormatan bagi kejahatan 
terhadap masyarakat. 

Di Singapura elan Malaysia, 
momok yang hingga kini masih 
bergentayangan bernama inter
nal Security Act (Peraturan 
Keamanan Dalam Negeri). Ke
kejaman tenar di Argentina 
pada tahun 1970-an dipayungi 
oleh National Security Doctrine 
CDoktrin Keamanan Nasional). 
Aparat negara Afghanistan di 
bawah kekuasaan Soviet mena
makan diri Da Afghanistan da 
Gato da Satalo Adara Qawatan 
Perlindungan Kepentingan Af
ghanistan). Di negara kolonial 
Hindia Belanda ada nisI en orde 
Cketenteraman dan ketertib:m). 
Yang paling belakang kita kenai 
adalah New World Order (Tata 
Dunia Baru) rumusan rezim 
qeorge Bush. 

Kedua, propaganda akan 

adanya ancaman bahaya sub
versif, ekstremis, fundarnentalis 
agama, atau komunis. Propa
ganda semacam ini bukan mo
nopoli satu rezim atau satu ne
gara. Sepintas lalu kelihatannya 
aneh, betapa seragarnnya baha
sa rezim-rezim yang berkuasa di 
negeri-negeri bekas jajahan di 
Asia, Afrika dan Amerika Latin, 
maupun pemerintahan Dunia 
Pertama dan Kedua bila mengo
barka rasa takut pada masyara
kat tentang ancaman bahaya-ba
haya semacam itu. Tak aneh bi-
101 kita pah;lIni keterkaitan mere
ka. 

Ketiga, aelanya sensor dan te
ror terhaelap berbagai organisasi 
non-pemerintah, lembaga pen
didikan, agama dan media mas
sa. Pelanggaran HAM dalam 
bentuk kekerasan fisik langsung 
terhadap inelividu korban terten
tu biasanya berbuntut dengan 
pelanggaran HAM dalam bentuk 
sensor bagi meelia massa untuk 
menutupi atau memalsukan pe
langgaran langsung' tadi. Bila 
aparat negara menakut-nakuti 
wartawan atau redaktur koran 
dengan ancaman kekerasan, ia 
bertindak di luar hukurn. Tin
dakan itu dapat dibandingkan 
dengan tindakan bandit pasar 
atau gali jalanan yang mengan
cam, memeras atau merampok 
korbannya. 

Dua impllkasi praksls 
Menimbang keterkaitan glo

bal dalam operasi kejahatan 
negara terhadap rakyatnya di 
berbagai pelosok dunia, setidak
tidaknya ada dua hal yang perlu 
elitegaskan untuk menjernihkan 
pernyataan-pernyataan yang se-

ring mengecoh kita. 
Pertama, beta pol konyolnya 

pernyataan rezim-rezim di Duni
a Kedua elan Ketiga yang meno
lak nilai dan prinsip HAM de
ng:m alasan gagasan HAM bera
sal dari "Barat" (Dunia Pertama). 
Ini dikatakan Deng Xiao Ping 
ketika membantai sejumlah 
demonstran mahasiswa di Tia
nanmen (1989). Kalimat yang 
sama diucapkan banyak rezim 
di Dunia Ketiga. 

Penobkan itu mengimplikasi
kan beberapa hal yang keliru: 
(a) seakan-akan pelanggaran 
HAM terjaeli di berbagai negara 
secara seneliri-sendiri Curusan 
elalam negeri); (b) seakan-akan 
negara-negara "Barat" tidak di
untungkan oleh penindasan di 
negeri non-Barat; (c) seakan
akan di dalam negeri Barat sen
diri HAM dihormati dan diprak
tekkan secara serius; Cd) sea
kan-akan rakyat di negeri di Ti
mur/Selatan tidak berhak meng
ambil-alih gagasan yang mulia 
dari Barat/Utara. Mereka hanya 
boleh menanggung beban utang 
luar negeri, akibat peperangan, 
kerusakan Iingkungan dan eks
ploitasi ekonomi oleh masuknya 
modal dari Barat/Utara yang di
restui rezim Timur/Selatan. 

Untuk rnenjawab penolakan 
prinsip HAM oleh rezim Dunia 
Ketiga itu, kita tak perlu meng
andalkan mitos normatif klahwa 
HAM hersifat universal. Di du 
ni·a ini tak ada yang universal. 
Dunia Ketiga memang bukan 
mdsyarakat Iiberal-kapitalis. 
Juga bukan sosialis-totaliter. 
Ucapan propaganda itu boleh 
kita setujui karena kebanyakan 
rezim Dunia Ketiga berwatak 
Fasisme, yang memang tidak so
sialis maupun liberal-kapitalis. 
Fasisme didefinisikan kamus 
TheFontana Dictionary of Mo-

dern Thought (1988) sebagai 
berikut: 

" ... sangat nasionalistik, anti
komuinis dan anti-Marxis secara 
menggebu-gebu, rnembenci Ii
beralisme, demokrasi dan partai 
parlernenter .... Dalam menja
lankan karnpanye politik mere
ka mengandalkan propaganda 
dan terorisme; jika berhasil me
raih kekuasaan mereka mem
basmi saingan-saingannya tanpa 
memperdulikan hukum yang 
berlaku .... Mernuja-rnuja pepe
rangan, kekerasan, ... baju sera
gam, kepangkatan, salam-hor
mat yang resrni dan berpawai." 

Masyarakat Dunia Ketiga u
dak perlu menelan mentah
mentah rumusan HAM dari Ba
rat. Berbagai rezim Fasis di Du
nia Ketiga menolak HAM dari 
Barat, karena itu merupakan 
tuntutan yang terlal u berat bagi 
mereka. 

Tapi bangsa-bangsa Dunia 
Ketiga berhak rnenanggap HAM 
dari Barat tidak cukup berbo
bot. Bangsa-bangsa ini perlu 
menuntut HAM yang lebih berat 
lagi, sebab mereka menderita 
pelanggaran HAM yang lebih 
berat dari rekan-rekannya di 
Barat. Sukan saja hak berbicara, 
berpendapat, berorganisasi, te
tapi juga hal-hal yang ticlak di
permasalahkan di Sarat: hak un
tuk merdeka dari kelaparan, 
hak untuk hidup sehat, jaminan 
pendidikan, hak beribadah se
cara bebas, berbahasa dan ber
budaya minoritas, dan sebagai
nya. 

Implikasi-praksis kedua dari 
globalisasi pelanggaran HAM 
ialah perlunya kerja sama antar
bangsa untuk menghadapi peri
laku kekerasan antarnegara ter
hadap bangsa-bangsa itu. 

Di banyak masyarakat yang 
menjadi korban pelanggaran 

HAM, orang ticlak berdaya un
tuk berbicara tentang pelanggar
an tersebut. Bukan saja karena , 
aclanya sensor dan ancaman cIa- ! 
ri penguasa, tetapi juga karena 
kurangnya informasi, di sam
ping berlangsungnya misinfor
masi dan disinformasi di masya- ' 
rakat itu. 

Sebagian besar warga negara 
Amerika tidak tahu berbagai pe~ 
langgaran HAM yang dikerjakan 
pemerintahnya, baik di negeri 
sendiri maupun di negeri lain. 
Tapi rnereka dicekoki berbagai 
Iiputan media massa tentang pc
langgaran HAM di negeri-negeri ! 

Komunis, negeri-negeri Islam ell 
Timur Tengah, atau negeri-ne- i 

geri lain di Asia, Afrika dan 
Amerika Latin. Di Indonesia,' 
kita mendengar kejamnya rezim 
Apartheid eli Afrika Selatan, atau 
berbagai kekejaman lain di 
Kamboja, Bosnia dan Somalia. 

Tidak semua warga Capalagi 
terpelajar kelas menengah atas) 
di negeri-negeri yang penuh 
kekerasan itu mendapatkan in
formasi tentang kejadian di ne- I 
geri sendiri maupun kecaman 
dari luar negeri. Di Indonesia, 
kita menyatakan simpati dan 
keprihatinan bagi para korban 
pelanggaran HAM di berbagai 
negeri asing yang dilaporkan 
koran kita. Namun hal sebalik~ 
nya barangkali terjadi di negeri I 
lain. 

!tu sebabnya, organisasi 5Osi- I 
al seperti Amnesty International I 

merupakan °jawaban yang pen
ting bagi sepak terjang Perseri
katan Negara-negara yang mer 
nyamar sebagai Perserikatan 
Sangsa-bangsa .••• 
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