
Ita 
KETlKA sembako menjadi barang me

wah, nyawa manusia Indonesia menjadi 
amat murah. Juga hak-hak sipil dan pol i
tiknya. 

Lebih dari 150 warga sebangsa dan se
tanah air kita dirampas secara sewenang
wenang oleh Ninja. Itu baru data semen
tara dan hanya untuk Jawa Timur. Kita 
belum tahu persis. berapa jumlah total 
korban "aksi teror", begitu istilah seorang 
tokoh NU di Jawa Timur. 

Bukan angka-angka yang penting. Ti
dak lagi terlalu penting, apakah mereka 
itu tukang santet atau bukan. Sangat mu
bazir, bahkan amoral jika sekarang diperdebatlf:an pembuktikan 
apakah santet itu benar-benar terjadi atau tidak. tidak penting apa 
agama para korban, jenis kelamin, usia, organisasi sosial, atau suku 
mereka. Mereka adalah warga negara di sebuah republik berdaulat. 

Mereka kehilangcln hak hidup tanpa pengadilan resmi, tanpa 
pembelaan, tanpa perlindungan dari aparat keamanan yang selama 
30 tahun mendapatkan wewenang sosial politik jauh lebih besar 
dari rekan-rekannya di negara-negara lain. Ini terjadi bukan di me
dan atau masa perang. 

Pembunuhan sistematik tersebut hanyalah satu mata rantai dari 
kisah panjang dan padat tentang kekerasan politik bangsa ini. Itu 
terjadi, sebelum kita mampu mengunyah laporan kekerasan politik 
di Aceh, penembakan mahasiswa ditambah pembakaran plus per
kosaan massal da/am kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, dan pencu
likan para aktivis pro-demokrasi. 

Seakan-akan semua itu belum cukup. Minggu lalu Marthadinata 
atau Ita, seorang siswa berusia 18 tahun, dibunuh secara keji. Pada 
minggu yang sama, Tim Relawan untuk Kemanusiaan yang akrab 
dengan Ita dan keluarganya mengalami ter01: Kantor LBH dan 
Komnas HAM diserang rat usan anak muda yang datang dengan be
berapa bus carteran. 

Semua korban kekerasan itu "kebetulan" dikenal sebagai ang
gota masyarakat yang peduli pada nasib peradaban bangsa kita. 
Mereka raj in menggugat tanggung jawab pemerintah dan aparat 
keamanan dalam sejumlah kekerasan politik yang terorganisir Sa
ngat sistema tis dan rapi. 

*** 
JlKA menemukan iklim yang tepat, sebuah kejahatan mendorong 

terjadinya kejahatan-kejahatan barn. Dusta melahirkan dusta-dus
ta lain. 

Kasus pembunuhan Udin atau pembunuhan Marsinah meru
pakan dua contoh yang sudah menjadi legenda. Kedua tokoh tewas 
memburu keadilan. Serangan terhadap mereka tidak terhenti sesu
dah keduanya tak bemyawa. 

Sesudah Udin ataupun Marsinah dibunuh, pihak pembunuh atau 
sekutu merr:ka bekerja keras menjelek-jelekkan watak dan tabiat 

keduanya semasa hidup. Dikarang sejumlah kisah fiktif tentang 
skandal seksual mereka. 

Pada kasus Udin, bukan hanya almarhum yang dijadikan korban 
fitnah berbuat serong. Seorang perempuan lain diseret ikut menja
di korban sampingan. Ia dipaksa mengaku berbuat serong dengan 
Udin, agar fitnah yang sedang disusun mendapatkan pembenaran. 

'Karena perempuan ini menolak, fitnah lain hams disusun. 
Kini giliran istri Udin yang difitnah berbuat serong. Semua ini di

lakukan untuk membersihkan nama pembunuh yang sebenamya 
dan menjelaskan kepada publik bahwa motivasi pembunuhan Udin 
itu semata-mata bersiiat pribadi atau kriminal mumi. Tidak bermu
atan politis. 

Us aha itu pun gaga I, walau istri Udin sudah disiksa dengan berba
gai cara. Maka fitnah baru diusahakan. Kali ini seorang Iwik ciimin
ta mengaku menjadi pembunuh Udin dengan sejumlah janJi-janji 
hadiah. Siasat ini pun kandas, berkat keberanian Ibu Hakim yang 
membebaskan Iwik dari semua dakwaan palsu. 

Kisah dari Yogyakarta itu menggambarkan secara gamblang, 
bahwa Udin bukanlah satu-satunya korban kekerasan politik. Pem
bunuhan terhadap dirinya telah mendorong sang pembunuh atau 
sekutunya menyerang banyak korban lain dalam rangka lepas dari 
pertanggungjawaban hukum. 

Pengorbanan berantai juga terjadi pada hampir semua kasus ke
jahatan politik lain. Pada kasus Marsinah, baik rekan-rekan seker
ja maupun majikan Marsinah diculik dan disiksa habis-habisan di 
markas militer agar mau mengaku bahwa merekalah yang mem
bunuh Marsinah. Pengadilan dan rekonstmksi palsu dipentaskan. 
Semuanya kandas. 

Sesudah terjadinya pembunuhan, pembakaran, dan perkosaan 
besar-besaran di Jakarta Mei lalu, kita saksikan bentuk barn derita 
korban-korban lanjutan. Karena mencoba membeberkan kesaksian, 
mengadakan penelitian faktual, atau mencoba memberikan perto
longan awal kepada para korban, banyak anggota Tim Relewan un
tuk Kemanusiaan diteror dan diancam pembunuhan. Tidak aneh bi
la dalam hari-hari mendatang keluarga, tetangga, teman-teman Ita 
menghadapi tindak kekerasan lanjutan. 

*** 
GEJALA kejahatan beranak-pianak merupakan sesuatu yang uni

versal. Tetapi ada yang istimewa pada gejala di Indonesia saat ini. 
Dalam hampir semua kasus kekerasan politik di Indonesia para 

pelakunya bebas kluyuran berlenggang-kangkung dengan santai. 
Entah itu kasus-kasus yang dikenal dengan istilah Tanjung Priok, 
Aceh, Lampung, Nipah, Banyuwangi, perkosaan Mei 1998, penem
bakan mahasiswa Trisakti, Udin, maupun Marsinah. 

Bukannya pihak pelaku kejahatan yang dikejar, diselidiki, diin
terogasi, atau diadili dan dihukum secara setimpal oleh aparat pe
negak hukum. Justru korbannya yang difitnah dan disalah-salah
kan, sesudah dibunuh. Anggota keluarganya, teman-teman, dan pi
hak-pihak lain yang bersimpati menjadi korban kekerasan pada ha
ri-hari berikutnya. 

Mereka dijuluki GPK atau Komunis Barn. Atau dijadikan pesa
kitan dengan tuduhan membuat desas-desus yang menjelek-jelek
kan bangsa atau kelompok tertentu. Atau diserbu ratusan orang. 
Atau dilempari batu, disaksikCJ;n aparat keamanan. 
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