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Budiman 
Berbanding Soekarno 

M INGGU LALU SERANGKAIAN SIDANG PEJ'\G
adilan subversi digelar di Jakarta dan Surabaya, men 
dengarkan tuntutanjaksa. Para tersangka dalam ber 
bagai sidang pengadilan itu adalah aktivis Partai Rak

yat Demokratik (PRD) yang diketuai Budiman Sudjatmiko. Para 
jaksa menuntut agar para terdakwa dihukum penjara an tara tiga 
hingga 15 tahun. 

Pengadilan terhadap para aktivis PRD ini pantas dipahami 
dalam sebuah perbandingan dengan sidang pengadilan politik di 
Bandung tahun 1930. Terdakwa utama di Bandung adalah Su
kamo, pendiri Partai Nasionalis Indonesia (PNI) -yang kemu
dian dikenal sebagai proklamator kemerdekaan dan presiden per
tama Republik Indonesia. Dalam banyak hC}l, kedua peristiwa itu 
punya kemiripan yang mengejutkan. Ada perbedaan di antara 
keduanya, tentu. Namun, persamaan tersebut tak kalah penting 
dari perbedaannya, untuk menegaskan watak kedua masyarakat 
yang menjadi tuan-rumah berlangsungnya kedua sidang peng
adilan politik itu. 

Baik terdakwa PRD l11aupun para terdakwa PNI adalah para 
intelektual muda Indonesia yang baru saja mendirikan partai po
litik. Budiman dan rekan-rekannya ditangkap, ditahan, dan diadili 
hanya dua minggu setelah mereka I11cndirikan PRD. Sukamo dan 
rekim-rekannya ditangkap dan ditahan, kemudian diadili hanya 
beberapa bulan setelah mereka l11endirikan PNI. Baik para ter
dakwa PRD maupun PNI ditangkap di rumah dengan todongan 
senapan aparat negara sewaktu langit masih gelap. 

Pendirian partai yang berwatak oposisi tampaknya menjadi 
pemicu kemarahan dan kekhawatiran negara di kedua zaman. 
Partai Rakyat Demokratik (1996) merupakan metamoforsis dari 
lembaga kuasi-partai dengan inisial yang sarna Pcrsatuan Rakyat 
Demokratik (1994). Partai NasionalisIndonesia (1928) merupa
kan metamoforsis dari Perserikatan Nasional Indoncsia (1927). 
Baik Budiman maupun Sukamo belum lagi 30 tahun ketika diadili 
sebagai terdakwa mama. 

Sebelum diadili, baik PNI Sukamo maupun PRD Budil11an 
sempat dicaci maki oleh sejul11lah organ pemerintah sebagai ke
kiri-kirian, revolusioner, dan reinkamasi komunisme "walau de
ngan gerak-gerik yang tidak persis sarna". Yang tak kalah l11e
mukau adalah kemiripan bunyi dakwaan jaksa dalam sidang peng
adilan yang terpisahjarak 67 tahun itu. Misalnya, PNI dituduh 
jaksa kolonial "meneruskan perkumpulan PKI yang sekarang 
sudah dibubarkan". 

Jaksa penuntut umum juga merumuskan kejahatan PNI 
, 'melnpunyai llzaksud hendak IIlclljatuhkan Pemerilltah Hindia 
Belanda dan mengganggll keamanan negeri ... berkomp/ot Ulztllk 
berbuat pemberontakan ... mClIglibah Pemerintahafl Hindia Be
landa dengon jalan tidak sa/I. .. memancing sllpaya orang-o
rang lain berbuat kejahata/1. .. dengan mengadakan ... pemogokan, 
... menggallggll keamanan umw/J ... menviarkall pcrkabarall dus-
ta ... menggeillarkan perkataan-IJCrkataall dengan terang-terallg-
an ... mengganggu keamananllll1U1Il ... " 

Sukalllo diadili olch pejabat negara kolonial. Budiman diadili 
oleh lembaga negara pascakolonial. Apakah ini merupakan sebuah 
perbedaan yang penting? Tampaknya tidak. Hukum "nasional" 
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kita merupakan allak kandung hukul11 kolonial. Keliru jika kita 
membayangkan aparat negara kolonial yang menindas pejuang 
nasionalis tcrdiri dari tuan-tuan Eropa berkulit putih belaka. Pe
tugas keal11anan yang menangkap SUkaIllO, penjaga penjara yang 
mengumngnya. sampaijaksa yang menyusun dakwaan terhadap
nya adalah orang-orang bcrkulit eoklat, pribumi di tanahjajahan! 

Pcrbedaan yang penting di antara kedua lcmbaga peradilan 
itu adalah ketegaan menghukum terdakwa. Di Jakarta tahun 1997, 
Budiman dituntut 15 tahun penjara. Tak lama lagi kita akan men
dengar vonis hakim. Bukan kejutan jika vonis itu berkisar 10 
tahun. Pengadilan kolonial mcnjatuhkan hukull1an "hanya" empat 
tahun penjara terhadap Sukarno. Hukuman itu pun masih ditu
mnkan menjadi dua tahun. Tampaknya pel11erintah kolonialjuga 
tidak melarang atau mcnsponsori kutukan mas sal terhadap PNI 
seperti yang dialami PRD. 

Ada satu perbedaan lain yang ll1embutuhkan ulasan tersendiri. 
Pengadilan terhadap Sukamo dan ketiga kawannya yang lain tidak 
didasarkan pada sebuah undang-undang antisubversi, seperti yang 
digunakan tcrhadap Budiman dan rekan-rekannya. Pada tahun 
1930 undang-undang antisubversi belum ada. Di sini ironisnya 
sejarah: Undang-UndangAnti-Subversi itu berasal dari sebuah 
Penctapan Presiden pada pemerintahan Sukarno di tahun 1963 
(PNPS 11/63). 

Tetapi. ironi sejarah tidak berhenti di situ. Walau Sukamo 
merestui diciptakannya pasal-pasal yang sangat kontroversial itu, 
sampai saat ini belull1jelas apakah pemerintahan Sukamo pemah 
menggunakannya untuk menghabisi lawan-Iawan politiknya. 
Tall1paknya tidak pemah, meski di luar politik, PNPS pemah di
pakai, misalnya, untuk menjerat Kcies Bersaudara. 

Yang ironis: justru para pejabat tinggi pell1erintahan Sukar
nolah yang pertama-tama menjadi korban pasal-pasal itu ketika 
Orde Baru bangkit. Baru sesudah Orde Baru berjaya, Penetapan 
Presiden yang caeat hukum itu dinaikkan statusnya menjadi un
dang-undang. 

Di sini kita saksikan be tapa berbedanya nasib masyarakat yang 
l11embcsarkan gcnerasi Sukarno dan masyarakat yang membe
sarkan Budil11an. Seandainya Budill1an dan rekan-rekannya di
lahirkan 70 tahun yang lall1pau. l11ungkin mereka tidak kalah giat 
berpolitik. Mungkill mereka akan melawan penguasa kolonial 
dengan mcndirikan partai oposisi. Kalaupun mereka diadili, 
mungkin hukumannya kurang dari dua tahun pcnjara. 

Bagaimana seandainya Budiman dan rekan-rekannya lahir 
35 tahun yang lalu di bawah pemerintahan Sukarno? Mungkin 
ll1ereka tidak kurang radikal menggugat pcmerintahan. Tidak 
l11ustahill11ereka ll1eringkuk di penjara karena aspirasi politiknya. 
Namun, keeil kel11ungkinannya ll1ereka akan diadili dengan tu
duhan subversi dan ditulltlltjaksa dengan 15 tahun penjara. 

Jangan-jangan Blidirnan dilahirkan di zaman yang keliru. Ia 
dan rekan-rckannya tidak pell1ah bemiat rncmbunuh prcsiden atau 
siapa pun. PRD yang clipimpinnya bclllrn lagi sempat melakukan 
ll10bilisasi ll1assa sejallh yang dikcrjakan PNI pimpinan Sukamo. 
Nall1un.jaksa mcnuntut agat ia dihllkum 15 tahun penjara. Tak 
lama lagi vonis hakim dibacakan. Tapi, di situ scjarah belum akan 
berakhir. *)Antropoiog Sosial 
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