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SENIN, 19 Juli lalu, sebuah semi
nar di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta (UMS) mendadak diba
talkan. Penyelenggara seminar itu 
(Senat Mahasiswa Fakultas Hukum 
UMS) memilih tema Hak-hak Asasi 
Manusia, karena menyadari "perlin
dungan terhadap hak-hak asasi ma
nusia (HAM) cenderung teraniaya". 
Begitu ditulis dalam naskah propo
sal seminar. 

Seminar itu dibatalkan sendiri oleh 
~panitia karena merasa tak berhak 

melangMlngkannya tanpa izin dari 
aparat keamanan. Izin sepelti itu se
belumnya dituntut oleh aparat kea
manan. Panitia telah memintanya, 
telapi tidak mendapatkan setelah 
"dipingpong" dari satu instansi ke 
instansi yang lain. 

Alasan resmi tidak keluarnya izin 
itu, karena seminar akan menam
JJilkan tiga pejuang HAM yang kri
tIS: YB Mangunwijaya, Adnan Bu
yung Nasution, dan AriefBudiman. 
Karena ketiganya berkaliber "na-' 

- --

sional", begitu penjelasan petugas 
keamanan, maka diperlukan izin dari 
aparatur tingkat nasional di Jakarta. 

Bila logika ini diteruskan,jika An
da berkaliber regional, Anda perJu 
mendapat izin pirnpinan ASEAN se
belurn berdiskusi. Jika Anda ber
kaliber intemasionaL diperlukan izin 
dari Sekjen PBB. 

Paradoks 
Kejadian di Surakarta itu sarna 

sekali tidak asing bagi kita. Beberapa 
minggu sebelurnnya, kita mendengar 
berita-berita sensor bagi Emha AiiJ
un Nadjib, Adnan Buyung Nasution, 
dan AriefBudiman, untuk tampil di 
de pan publik di beberapa kota Jawa 
Tengah. Ada topik diskusi yang 
dicekal, rnisalnya tentang PLT -Nuk
lir. Ada yang diinterogasi karena 
telanjur rnenyelenggarakan diskusi 
ten tang topik tertentu, misalnya ka
sus pembunuhan atas diri Marsinah. 

Dari berbagai kasus mutakhir ini 
dapat kita saksikan paradoks, Mis
a1nya kasus di UMS itu sendiri. Pem-

batalan itu bukannya rnenutupi na
sib HAM yang rencananya akan 
dibahas dalam seminar. Pembatalan 
itu justru membeberkan ada yang 
tidak beres pada nasib HAM di 
negeri ini. Pembuktian dilakukan de
ngan cara lebih konkret dan garn
blang daripada yang dapal dibahas 
seminar. 

Berbagai kasus itu juga rnengajak 
para peminat, pengamat, aktivis 
HAM, untuk berpikir ulang tentang 
apa yang selama ini mereka kerjakan. 
Seringkali perjuangan bagi tegaknya 
HAM dilakukan dengan kornpromi 
cara-cara atau unsur-unsur yang me
nyeleweng atau bertentangan dengan 
perjuangan itu sendiri. 

Kebebasan berpikir, rnenyatakan 
pikiran dan berserikat merupakan un
sur-unsur inti HAM. Membebani ke
bebasan itu dengan soal perizinan 
yang berlebihan bisa, dan seringkali 
terbukti, menjadi penghadang bagi 
tegaknya HAM. Meminta izin kepa
da pihak lain sebelurn kita berpikir, 
berdiskusi, dan berserikat tanpa 
mernpertanyakan legitimas\ kewe
nang an pihak yang dimintai izin, 

oakan mengukuhkan hambatan-ham
batan bagi tegaknya HAM. 

Birokrasi perizinan atau sensor 
dan cekal memang seringkali men
jadi sandungan bagi perlindungan 
dan pelaksanaan HAM. Tetapi se
mua pengekangan legal itu bukanlah 
biang penyakit atau algojo utama ba
gi HAM! Yang secara praktis dan 
konkret merongrong penegakan 
HAM justru adalah sepak-teljang ak
tivis HAM sendiri yang secara tak 
sengaja ikut mengukuhkan penin
dasan terhadap HAM. 

Swaintimidasi 
Hukum dan perundang-undangan 

yang represif dapat dijllmpai di ba
nyak negara totaliter. Tetapi banyak 
di an tara kita yang keliru memaha
l1li watak dan operasi represi ini. Pa
da prakteknya yang seringkali lebih 
menindas bukanlah hukum, peratur
an, perundangan, perizinan, sensor 
atau pencekalannya sendiri! Tapi 
pemahaman dan tanggapan kita ter
hadapnya. Hukurn dan peraturan 
yang represif itu sendiri jarang di
gunakan berbagai rezirn total iter. 

Banyak peraturan represif dengan 
sengaja dirumuskan seeara sangat 
samar dan kabur. Internal Security 
Act (ISA) di Malaysia dan Singapura 
adalah contoh klasik dari luar In
donesia yang sering disebut para 
pengamat HAM. Di situ tidakjelas 
batas antara apa yang dilarang atau 
dibolehkan hukum. 

Pengaburan dibikin bukan supaya 
peraturan itu bisa dipermainkan se
perti karet oleh penguasa untuk 1l1e
nindas pembangkang. Tetapi supaya 
segenap rakyat merasa serba tak pasti 
tentang apa yang boleh dan tidak 
boleh dikerjakannya sehari-hari. 
Supaya mereka senantiasa l1lerasa 
salah, lebih waswas, lebih ketakutan, 
lebih patuh kepada penguasa dari
pada yang dibutuhkan penguasa itu 
sendiri. 

Izin Mencekal? 
Kelumpuhan dan kepatuhan na

sional demikian dapat dicapai lewat 
represi hukum yang serba samar. 
Dalam situasi itu, setiap warga ne
gara menjadi intel, polisi, jaksa, dan 
hakim atas dirinya sendiIi, Atas pe
rilaku, alam pikiran dan bahkan mi1l1-
pi-mimpinya sendiri. Sensor diri pa
dajumalisme kita, sudah seling dise
but sebagai eontohnya yang paling 
akrab. 

Steve Biko. seorang mahasiswa 
aktivis perjuangan anti-apartheid di 
Afrika Selatan, dengan gamblang 
menjelaskan hal ini, 

"Tahukah Anda apa fungsi pen
cekalan? Bukan untuk menghalangi 
orang bertindak sesuatll. Ini adalah 
eara negara l1lenghuku1l1 orang yang 
tidak dapat dihukum dengan hukum 
yang'normal. Berbagai pelarangan 
direkayasa sekadar untuk menjeng
kelkan atau meresahkan". Untuk 
membuat orang selalu was was, biar
pun sedang di rumahnya sendiri, U n
tuk menciptakan rasa tegang. Selain 
itu, peraturan-peraturan itu dicip
takan untuk menjebak orang mela
kukan peianggaran teknis dengan 
demikian orang itu dapat dipersa
lahkan"." (Cry Freedom, 1988: 99-
100). 

Kedaulatan Rakyat 
Pemerintah Orde Baru tidak 

mengakui adanya oposi,si, tetapi me
ngakui adanya pembangkang, Kita 
1l1enyaksikan aneka pemogokan bu
ruh dan demonstrasi mahasiswa 
dalam beberapa tahun belakangan. 

Tetapi siapapun yangjeli l1lenga
mati berbagai pembangkangan ini 
akan setuju bahwa pada umumnya 
para pembangkang ini sebenarnya 
tidak berbahaya, Suara mereka 
mungkin lantang. Tampang mereka 
ada yang angker, mirip petugas yang 
mengawasi dan membubarkan me
reka. Tetapi sasaran maupun metode 
pembangkangan mereka pacta 
umumnya mengukuhkan (bukan 
menggugat) stabilitas dan keamanan 
yang dijaga aparat legal dan militer 
negara. 

Banyak kita s,!ksikan protes dan 
pembelaan kaum aktivis swasta ter
hadap represi atau restriksi aparatur 
negara. Misalnya ketika ada pena
hanan, interogasi, penyitaan, sensor, 
peneekalan, atau sidang pengadilan. 

Dalam kebanyakan kasus demi
kian, par ... pemrotes bertindak de
fens if, Mereka memberikan pembe
laan dan pembenaran bagi para kor
ban tindakan represif negara. Pern
belaan itu biasanya terbatas secara 
sempit pada peristiwa tertentu seba
gai kasus individual. Jarang kasus itu 
diangkat ke tingkat induk persoalan 
atau akar masalah. Tuntutan mereka 
hanyalah kembalinya status quo. 

Di kampus lAIN Sunan Kalijaga 
(Yogyakarta), terjadi protes pem
bekuan izin terbit majalah Arena, 
Protes itu bergemLlruh. Tetapi tLln
tutan mereka sederhana saja: pen
cabutan kembali pembekuan itu. 
Artinya, keadaan dikembalikan se
perti "ebelum pembekuan, Rektor 

yang dipilih pemerintah tetap di
anggap surnber legitimasi bagi pener
bitan pers mahasiswa. 

George Y LInus Aditjondro pernah 
membeberkan hal serupa pada protes 
terhadap penggLlsuran tanah pet ani 
Llntuk proyek bendungan Kedung
ombo. Dengan semangat menggebu
gebu para aktivis itu membela para 
petani dan rnenggugat cara-eara kek
erasan dari aparat keamanan untuk 
'menyelesaikan sengketa. Tetapi 
hampir-harnpir tak ada yang meng
gugat gagasall dasar sebuah pem
bangunan bendungan! 

Para demonstran yang ingin rnen
jumpai anggota DPR sering dice gat 
aparat keamanan dan dilumpuhkan 
oleh pertanyaan-pertanyaan teknis 
dan birokratis perizinan. Adakah 
yang mempertanyakan siapa yang 
memberi izin dan kewenangan pada 
para petugas itu untukmenuntut rak
yat demol1stran agar menunjukkan 
surat izin semacam itu? Jika DPR 
memang lembaga yang mewakili ke
pentingan rakyat, maka rakyatlah 
majikan mereka, Rakyat adalah sum
ber tertinggi segala perizinan, bukan 
pengemis perizinan. 

Ketika penyelenggaraan sebuah 
seminar dipersoalkan, suatll panitia 
seringkaJi berdebat dengan petugas 
rendahan tentang thethek -bengek per
izinan fonnal. Perdebatan itu berki
sar pada peraturan berstatus legal ren
dahan, Karena diserang, panitia sibuk 
membela diri. Jarang dipertanyakan 
apakah peraturan itu sendiri bersum
ber pada hukum yang sah pada 
tingkat lebih tinggi. 

Banyak rakyat keeil dan akti vis 
rnahasiswa menghabiskan tenaga 
membela diri dari tuduhan melaku
kan pelanggaran keeil-kecilan. Iro
nis bila tuduhan itu sendiri merupa
kan pelanggaran hukum pada tingkat 
lebih tinggi, Atau bila penuduhnya 
melanggar undang-undang. rni agak
nya luput dari imajinasi kaum aktivis. 
(28) 
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