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Turis Hak Asasi Manusia 
JPertengahan November 

lalu, sebuah rombongan 
kecil pengamat hak as a

si manusia dari Amerika Seri
kat mengakhiri kunjungan 
singkatnya di Indonesia. 

Selama dua minggu mereka 
mampir ke empat kota besar. 
Tujuan mereka sangat seder
hana, yakni berkenalan den
gan sesama aktivis Indonesia 
dan "ngrumpi" seluk-beluk 
hak asasi. 

Kunjungan informal itu me
rupakan balasan untuk kun
jungan sembilan orang Indone
sia yang tahun lalu ke Ameri
ka Serikat. 

Dalam rombongan Indonesia 
tahun lalu itu, ada sejumlah 
tokoh lembaga bantuan hu
kum, organisasi non-pemerin
tah, juga Komisi N asional Hak 
Asasi Manusia. 

Saya ikut terundang, walau 
tak punya status dan kualitas 
sehebat rekan-rekan dalam 
rombongan itu. Saya satu-sa
tunya dari lembaga akademik. 

Batal 

oleh Ariel Heryanto 

berkeluarga. Busananya dekil, 
kata-katanya melangit. Bia
sanya cowok. tinggalnya di ru
mah kos-kosan atau kon
trakan sempit. 

Keringatnya bercucuran. Ke 
mana-mana naik bus kota. 
Matanya selalu awas kalau
kalau dikuntit intel. 

Yang kami jumpai di Ameri
ka Serikat bertampang lain. 
Kebanyakan berusia di atas 30 
tahun .. Lulusan universitas 
dan berkeluarga. Berbusana 
formal, dengan jas dan dasi. 
Pegawai tetap sebuah lembaga 
resmi. Menempati kantor ber
karpet dan ber-AC. 

Di kantor itu mereka menda
patkan sumber nafkah yang 
mungkin tak besar, tapi dapat 
diandalkan berjangka pan
jang. Kalau mereka rapat tak 
pernah akan diintip intel atau 
dibubarkan polisi. 

Beda yang lain, di Indonesia 
istilah "hak asasi" mencakup 
wilayah makna mahaluas. 
Berbagai tindak kekerasan 
atau melanggar hukum dan 
etika digolongkan pelanggar
an hak asasi manusia. 

Kebetulan belum seminggu 
kami tiba di Amerika, di lem
baga akademik itu terjadi pe
langgaran hak asasi yang ber
sejarah, yakni dipecatnya 
Arief Budiman. 

Akibat PHK itu berlarut- Nasib Malang 
larut, rombongan dari Ameri- Di Amerika ada dua istilah 
ka itu membatalkan niat men- yang berbeda, human rights 
gunjungi kampus kami. dan civil rights untuk berbagai 

Kunjungan kami ke Amerika kasus yang di Indonesia sama
teramat singkat. Beberapa hal sarna dibilang "hak asasi". 
kelihatannya sepele justru Maka di Amerika pembicara
yang paling mengesankan sa- an soal hak-hak asasi sering 
ya dari kunjungan turisme hak terbatas pada pembicaraan 
asasi itu. tentang nasib malang orang-

Khususnya tentang apa yang orang Asia, korban rezim oto
mirip, dan apa yang lain dari riter. 
hiruk pikuk soal hak asasi di Sebuah gejala yang di-
kedua negara. anggap tidak ada, atau tak se-

Saya ceritakan beberapa be- rius di Amerika sendiri. Yang 
danya terlebih dulu. Di Indo- lebih dipersoalkan di Amerika 
nesia masih banyak pejabat adalah civil rights. 
neg~:a yang al~;gi dengan isti- . Berbagai laporan seram ten
lah hak a~asl '. Merek!l ber- tang pelanggaran hak asasi di 
usaha me~Jauhl keterhbata~ Asia dilepaskan dari kebijakan 
dalam yerJuangan hak asaSI luar negeri pemerintah Ameri
manUSIa. ka Serikat. Seakan pemerin-

Maka di negeri ini, di mas a tah asing itu tidak ikut ber
ini, citra pejuang hak manusia dosa. 
didominasi tampang maha- Maka pejabat negara di sana 
siswa demonstran, atau akti- merasa lebih aman bicara hak 
vis LSM bek.as mahasiswa asasi ketimbang rekannya di 
demonstran. Asia. Maka diskusi ten tang 

Bagaimana tampang mere- hak asasi di antara aktivis A
ka? Usianya muda dan belum sia dan Amerika tak selalu 

mudah. 
Yang satu diduga hanya bisa 

mengeluh atau mengemis ban
tuan. Yang lain dengan simpa
tik atau angkuh merasa ter
panggil jadi dewa penolong. 

Semua itu memperkuat ke
yakinan lama saya, hak asasi 
bukanlah soal yang universal 
bagi seluruh umat manusia da
ri berbagai zaman dan bangsa. 

Tuan rumah kami kecewa 
ketika mendengar pandangan 
saya itu. Mungkin mereka 
menduga saya membeo orang 
yang gemar membuat tahayul 
tentang keunikan jati diri 
bangsa Timur. 

Sarna Bicaranya 
Apa yang tampak mmp di 

kedua bangsa selama kunjun
gan kami itu? Pejabat negara 
di mana-mana sarna bicara
nya. 

Mereka selalu memba
yangkan bangsanya yang pa
ling hebat di dunia. Setiap kali 
pejabat di Wasington DC sela
lu memulai dengan kalimat, 
"We, Americans". 

Saya seakan-akan menden
gar para camat dan bupati se
dang berpidato ten tang pem
bangunan di desanya. Demo
krasi di Amerika dibahas se
perti lurah di kampung kami 
bicara pembangunan. 

Yang juga mirip adalah kelas 
menengah di mana-mana. 
Pada ~ari terakhir di Amerika, 
tuan rumah kami menawar
kan acara bebas. Kami boleh u
suI mau diantar ke mana. Saya 
usul mengunjungi penjara. Tu
an rumah kelihatannya terke
jut. 

Usul ini rontok, bukan kare
na diabaikan tuan rumah. U
sulan itu kalah dalam voting di 
antara sesama rombongan. 
Mayoritas memilih ke shop
ping mall untuk belanja oleh
oleh. 

Ternyata, kapitalis Amerika 
punya jimat yang jauh lebih 
ampuh daripada pasukan hu
ru-hara Asia untuk mengha
dp.pi jati diri makhluk
makhluk seperti rombongan 
kami. 

Penulis adalah dosen Uni
versitas Kristen Satya Wa
cana, Salatiga, dan buda
yawan. 
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