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Pelanggaran HAM tak Bisa 
Dihapus dengan Kata-kata 
Jakarta, Kompas jukan untuk menciptakan kekuasaan 
Kata~kata masih memiliki kekuatan untuk melawan pelanggaran " yang lebih seimbang agar tidak terdapat 

hak-hak asasi manusia karena pelanggaraI:1-pelanggaran hak asasi dominasi suatu kelompok terhadap 
kelompok lain. Pembagian kekuasaan 

manusia oleh negara dilakukan dan memperoleh pembenaran me- yang seimbang memiliki arti bahwa ke-
lalui kata-kata. Hanya saja, penggunaan kata-kata saja tidak bisa kuasaan dalam berbagai manifestasinya 
menghapuskan pelanggaran hak asasi manusia. dapat dikontrol dan diawasi. _. 

Ia menyatakan tidak sepakat dengan 
tuduhan lembaga Arnnesti Internasional 
yang menuduh Indonesia melakukan pe
langgaran hak asasi manusia secara sis
tematik. "Pelanggaran hak asasi manusia 
yang ada bukan merupakan pelanggaran 
yang sistematik tetapi akibat kelemahan
kelemahan yang sistemik," kata Marzuki 
Darusman. 

Pakar linguistik Ariel Heryanto me
ngemukakan hal itu dalam seminar Hak 
Asasi Manusia dan Demokratisasi Ditin
jau dari Perspektif Filsafat dan Sosial di 
Jakarta, Rabu (13/12). Tampil pula seba
gai pembicara dalam seminar yang dise
lenggarakan Jurusan Filsafat, Fakultas 
Sastra Universitas Indonesia itu Wakil 
Ketua Kornnas HAM" Marzuki Darus
man, Dr Mudji Sutrisno, dan Rocky Ge
rung. 

Kata-kata. menurut Ariel, tidak boleh 
diremehkan begitu saja karena dalam 
suatu tata masyarakat kata-kata .bisa 
mempunyai kekuatan politis yang lebih 
dahsyat daripada senjata. Kata-kata 
bisa memiliki daya .mobilisasi massa 
yang dibutuhkan dalam suatu perubah
an sosial radikal. 

Komnas HAM, tutur Ariel, yang semu
la dicurigai banyak orang barangkali 
bisa dikatakan "indcpenden". Namun, 
menurut dia, indenpensinya tidak lebih 
daripada untuk berkata-kata. Hal itu 
tidak lebih dari apa yang pernah di
lakukan para aktivis hak asasi manusia 
yang tidak pernah diangkat negara. 

"Peran kepahlawanan Kornnas HAM 

dan para aktivis HAM hanya mungkin 
terbentuk dalam masyarakat yang 
punya kepercayaaan besar pada kata-" 
kata nabi, resi, atau semacam itu," 
ujarnya. 

Sastrawan, cendekiawan, dan jur
nalis, tutur Ariel, telah dinobatkan se
bagai pahlawan lewat tindakan represif 
rezim melalui pelarangan, sensor, 
pencekalan, intimidasi, pembakaran 
buku, pengadilan politik, atau peng
asingan penulis. , 

"Puluhan pettemuan berisi kata-kata 
dilarang atau dihalang-halangi. Bebe
rapa judul buku dan majalah dilarang 
terbit. Pengedarnya diadili dengan UU 
Antisubversi. Beberapa orang diadili 
hanya karena berkata-kata dalam forum 
diskusi atau majalah tanpa SIUPP," ka
ta Ariel. 

Pembaruan politik 
Marzuki Darusman dalam kesempatan 

itu mengatakan, tantangan pokok pene-" 
gakan hak asasi manusia di Indonesia 
terletak pada pembaruan politik. Pem
baruan politik yang ia maksud adalah 
perombakan struktur politik yang ditu-

Seorang mahasiswa memper-
tanyakan apa yang telah dilakukan 
Komnas HAM dalam mengatasi masa
lah tanah, penggusuran dan pelanggar
an-pelanggaran hak asasi manusia lain
nya karena buktinya masalah-masalah 
seperti itu masih tetap dijumpai. Ia 
memberikan contoh, di daerahnya ada 
kasus tanah yang terjadi sejak tahun 
1966 tidak juga beres. 

Marzuki menjawab, keberhasilan 
Komnas HAM adalah ia dipercaya ma
syarakat. "Buktinya setiap hari selalu 
data..'1g dua atau tiga pengaduan," kata 
Marzuki. Rocky Gerung menanggapi ja
waban itu mengatakan, bila Kornnas 
HAM hanya bisa menampung tanpa bisa 
'menyelesaikannya," ubah saja menjadi 
Loknas HAM, Loket Na-sional Hak 
Asasi Manusia." (wis) 
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