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A R I E L HERYANTO 

T
· ahun 1993 seorang tokoh politik diadili 

di Indonesia. Namanya Xanana Gusmao . 
la adalah sa lah satu tokoh utama dari 
sebuah gerakan bersenjata di Timor Ti

mm. Selama hampir duapuluh tahun perJa
wanan mereka menjadi batu sandungan utama 
dalam diplomasi politik Orde Baru di forum 
internasional. 

Dalam sebagian terbesar sejarahnya, peme
rintah pimpinan Presiden Suharto ini tampak
nya belum pernah membayar ongkos politik 
yang lebih mahal daripada yang dipertaruh
kannya di Timor Timur. Maka penangkapan 
dan kemudian pengadilan atas diri Xanana 
menjadi sebuah peristiwa bersejarah yang maha 
penting. Penangkapan atas dirinya ibarat pe
nangkapan 'ikan kakap '. Bahkan 'ikan paus'. 

Tetapi ada hal lain yang menambah bobot 
sejarah dalam kasus pengadilan atas Xanana. 
Berbeda dari dugaan kuat b erbagai pihak 
sebelumnya, Xanana diajukan pengadilan oleh 
jaksa tidak dengan m enggunakan Undang
undang Anti-Subversi. Sejumlah aktivis hak asasi 
manusia di luar negeri pada awalnya tampak 
bingung menafsirkan hal ini. Kemudian muncul 

berbagai dugaan mengenai alasan pemerintah 
Orde Baru untuk tidak menggunakan undang
undang yang mengerikan itu. Di sini kit a kaji 
tiga tafsiran yang berbeda. 

Salah satu dugaan yang menyebar luas ada
lah pemerintah Orde Baru takut menghadapi 
dampratan internasional bila mengadili Xanana 
dengan undang-undang yang legalitasnya masih 
diperbantahkan itu . Tafsiran ini terlalu mem
besarkan bobot tekanan luar negeri (yang sering
kali tak lebih banyak daripada basa-basi). Seka
ligus, tafsiran itu terlalu menganggap enteng 
keyakinan diri pemerintah Orde Baru. 

Di seberang lain ada tafsiran yang justru 
memberikan nilai besar terhadap keyakinan 
diri pemerintah Orde Baru, khususnya dalam 
mensponsori proses demokrati sasi. Menurut 
tafsiran ini, Undang-undang Anti-Subversi tidak 
digunakan terh adap Xanana, bukan karena 
alasan teknis atau siasat sesaat. Pemerintah, 
kata mereka, m emang punya alasan prinsipal. 
Undang-undang itu dianggap tidak sesuai 
dengan zaman dan tidak akan dipakai lagi . 

Penafsiran kedua yang optimistik ini didu
kung oleh se jumlah pernyataan pejabat peme-
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Tintah. Sejak pengadilan Xanana itu memang terjadi 
serangkaian pembahasan tentang perlunya menggeser 
Undang-Undang Anti-Subversi. Walau tidak semua 
sepakat, sebagian besar menilai undang-undang itu 
m erupakan beban sejarah ketimbang aset nasional. 

T 
ak kurang-kurangnya seorang Jaksa Agung 

• 

Singgih yang menegaskan penilaian itu di akhir 
tahun 1995 . Harapan masyarakat akan marak
nya proses demokratisasi diperkuat ketika Ko

misi Nasion al Hak Asasi Manusia yang diangkat 
Presiden Suharto merekomendasikan penghapusan 
Undang-Undang Anti-Subversi itu di bulan Februari 
1996. 

Sejak saat itu berbagai media massa dan foru m 
d iskusi dikuasai oleh perbincangan yang sudah 
berusia lanjut tentang kemungkinan berakh irnya 
undang-undang kontroversial itu. Titik perdebatan 
berkisar pad a masalah sejauhmana ia akan disisihkan. 
Apakah perlu dihapus
kan secara total? Ata u 
diganti dengan undang
undang lain secara sub
stansial? Atau hanya di 
revisi di bagian-bagian 
tertentu sa ja? 

Hasilnya? Untuk bu
lan-bul an berikutnya 
tidak tercapai kesepakat
an bulat . Apalagi sebuah 
keputusan resmi. Malah
an kita saksikan diguna
kannya lagi Undang-Un
dang Anti-Subversi da
lam pengadilan atas 
lima anak muda berusia 
awal 20-an di Ban jar
negara. Mereka yang 
suka berdagang elektro
nik dan ikan asin ini 
dituduh ingin mendiri
kan Negara Islam Indo
nesia. Dan kini m asya
ra kat Indon esia dan 
asing diguncang berita 
bahwa pem erintah akan m engadili sejumlah aktivis 
pro-demokrasi seka li lagi den gan m enggu n akan 
Undang-undang Anti-Subversi. 

Untuk memahami perubahan belakangan yang 
tampak seperti 'kemunduran ' ini ada baiknya kita 
pertimbangkan satu tafsiran lain, yakni tafsiran 
ketiga , m engapa Undang-Undang Anti-Subversi tidak 
digu nakan terhadap Xanana. Sebagian lembaga hak 
asasi internasional berpendapat Undang-U ndang 
Anti-Subversi hanya perlu digunakan apabila tidak 
ada cukup bukti yang kuat untuk mengadili atau 
m en gh ukum terdakwa. Pada kasl.ls Xana na, b ukti
bukti mater ial sudah lebih dari cu kl.lp . Dengan 
demikian KUHP sudah dianggap memadai. 

Dengan kat a lain , tafsiran ketiga ini mengakui 
besarnya nyali dan keyakinan diri pemerintah, baik 
dari segi legalitas mal.lpl.ln hubl.lngan internasional 
ketika mengadili Xanana. Tetapi tafsiran ini tidak 
menjurl.l s pada pengh arapan semakin terbukanya pe
m erintah pad a proses demokrati sasi. Konon, pan
dangan ini bersumber dari sa lah satu pernyataan 
pe jabat penegak hukum di Timor yang kemudian 
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dipublikasikan dalam salah satu terbitan lembaga 
hak asasi internasional itu. Belum ada konfirmasi 
dari pihak yang diwawancarai ten tang h al ini. Tetapi 
ada penerbitan lain di Indones ia yang mengukuhkan 
pandangan itu. 

D 
alam wawancara dengan sebuah majalah be rita 

.. terbitan Jakarta di akhir tahun 1994 Mayjen 
(Purn) Soenarso men jelaskan betapa sulitnya 
pekerjaan penegak hukum seperti polisi gara

gara adanya hukum aeara pidana. Harap diingat 
se jak 198 1 hukum aeara pidana ini memberikan 
lebih banyak janji perlindungan kepada tersangka 
dan penasihat hukumnya . Nah, dengan Undang
Undang Anti-Subversi "Seakan-akan hukum aeara itu 
di-by-pass unt uk mempermudah polisi meneari bukti
bukti ," kata Soenarso . Tapi apa akibatnya? Undang
undang itu diobral. "Kalau kita punya sen jata nuklir," 
kata mantan pe jabat tinggi Orde Baru yang berjasa 

mengesahkan PNPS 11 / 
1963 dari Orde Lama itu 
m enj adi Undan g-Un
dang Anti-Subversi, "Ma
sak harus dipakai setiap 
kali perang. Ya bisa han
cur semua. " 

Banyak pihak meng
ibaratkan tindakan pe
merintah menggunakan 
Undang-Undang Anti
Subversi sebagai pembu
nuh nyamuk d engan 
meriam. Agaknya ada 
perbedaan persepsi. 
Yang nyamuk bagi satu 
pihak, bukan nyamuk 
bagi yang lain. Di sini 
nya li ikut menentukan 
mana yang kelihatan
nya euma nyamuk dan 
mana yang kelihatan
nya seperti banten g ma
rah. Menghadapi keme
lut akibat pengambil
alihan kantor DPP POI, 

mara hati dan n yali pejabat pemerintah mungkin 
tak sama dengan ketika menghadapi tertangkapnya 
Xan ana . 

Pemerintahan Sukarno bukan sekadar iseng atau 
sekadar mau menakut -nakuti musuh ke tika 
menyusun PNPS 11/1963 yan g se jak tahun 1969 
men jad i Undang-Undang Anti-Subversi. Keputusan 
Presiden yang bertentangan den gan pasal 22 UUD 
1945 itu dikeluarkan karena pemerintah menghadapi 
kris is dan kepanikan . Nyali pemerintah menderita 
berat. Dua tahun kemudian pemerintahan itu ron
tok tanpa melalui pemilu. lronisnya pula justru 
pe jabat pemerintahan yang dulu mempertahankan 
perlunya PNPS itu sendiri ternyata m enjadi korban 
awalnya. 

Mengapa sejarah belum m en ghabisi riwayat 
Undang-Undang Anti-Subversi' Apakah tugas se
jarahnya belum selesai? Apakah ia akan menjadi 
semaeam keris Empu Gandring yan g ganas? 

• Dosen tamu pada Southeast Asian Studies Programme, Notional II 
University of Singapore. 
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