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W L
N Richard RortJ mcngc1takan bah\\".1
upaya pcndasaran H M sudah Ofllmoded andtin ·lemnr,
"u. ang dan tidak rei van", pcrnyataa n itu ridak scrta
llH.:rla mcniadakan arti pcnting upa a Lcr cbut.
Ka rcna in1 , scnang ckali mcmhaca ndi an K Bcncn
\lcnyambu ng Rcflcksi t ·ntang Pcndasaran H.A f
(Aornp n. , I De cmb r 2000) ya ng mcncn Lkan
rdl ·k: i danmclll-,l"(>fllcnt ari tulisan saya eli
hari rui ini . 3 OYcmhcr 2000.
kl'itis-kekritisan mana pemah
d\gambarkan oleh Pro£ Dr
Franz l\lagnis-Suseno SJ di
harian ini cukup lama 'berse- ·
lang sebagai "menggonggong,
mengganggu, dan mcnggigil".
Dalam konl ks pembicaraan
kita. bahkan intuisi mcngenai
tile right thing to do di sekitar
wacana mengenai hak asasi
manusia pun pcrlu disikapi secara kritis, "digonggongi. diganggu. dan cligigit" .
Kedua , bahwa sisi praktis
pcrjuangan hak asasi da lam
benluk aktivisme ilu penling
sekali , lidak ada yang akan
menyangkalnya. Telapi , kalau
Tf:mdensi aktivisme
dengan aklivisme i u serta merKegarangan simsme tidak
ta disangkal pcrlunya pendengan senclirinya mcmberi
dasaran argumentalif, di situ
justifi.kasi atas kebcnarannya,
jclas bercokol masalah besar,
karena tidak :tda aklivisme
apalagi menggusw· kedalaman
penalaran sasaran kritiknya .
yang bebas sama sckali dari
"ideologi" dalam arti luas,
Sinisme Rorty dengan ejekannya foundationalism alau " fun- yaitu konsepsi dan/a tau
scperangkat nilai dasar yang
dasionalisme" ilu kiranya jelas melandasi aktivisme tersebut.
mengakar pada pandangan
Demi efeklivitasn a, dari
atau pahamnya yang tidak
para pejuang a·1 ,u penganut
cukup memadai mengenai apa
~""
yang bisa dila ku kan oleh illaktivisme pun clituntut suatu
.
cksplisilasi asumsi-asumsi
safat. Ka tanya, the most plulodasar mcrcka. Dan bcrhadapan
sophy can hope to d o 1s summa- d ' ngnn b rbngnl usumsi dasur
nze ou r r ulw m llll wfluenced
' c ' ·
k h
s bcr
intuitions about ihe right thing yang 1amt, n~erctak aru
.
.
.
argumen ast un u menun,_, .
touo m vanous sttuat10ns.
'ukk
k
1
l
kebc
J
an cunggu an a au
.. ..
Pa n d angan s p<'ttl 101 JC1a
.
Akf ·
lanpa
sama sekali tidak m nyentuh
natannya .
tVlsm~
segi kritis dati pcndckatan filpendasa~an sama saJa dengan
pragmaltsme terselubung yang
r
t . Fil sa [a l t 1'd a k h an,.a
sa
a
mengela k d an· argumcn tast· d an
· "
k
·• 1
- - - - - - - - - - merang urn , tap1
tanggru.nmawaban.
mendekatl sualu pcrkara s ca ra pet
,..
ULISAN itu antara
lain juga mcnunjukkan bahwa upaya
pendasaran itu masi~
penting dan bahwa
posisi Rorty pun bukannya tanpa masalah. Tulisan ini akan
secara lebih eksplisit menunjukkan beberapa problem mcndasar ya ng terkait dcngan
HAM , dan mcncmskan
eksplisilllsi wacana HAJ\11 yang
sudah di kemukakan pada
tulisan K Bertens itu ketika
rnisalnya menyebut "hak solidaritas".

T
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Oleh karen a itu. kec >nderungan postmodemi dan sementa ra aktivis untuk hanya
mau melihat clan memo rsoalkan implementasi hak asasi
jelas tidak mencukupi.
Jangankan p laksanaannya. n tmusannya pun terbuka Iebar
untuk dipcrdebatkan (kalau
bukan langsung mengenai hak
asasi tcttenlu. sekurang-ku- rangn~· a mengcna i kenapa yang
lain tidak dimasukkan sebaga i
hak dasa r man usia).

K onsep yang relatif
Hak adalah scbuah konsep
yang makna dasamya a .... . :elatlf tcrltadap seperangkat nilai
ya ng diyakini oleh komunitas
penggagas hak itu. Dalam kon ~
leks ini bcnarlah poslulat bua h
rcfleksi Emmanuel Levinas mengenai relasi antarpribadi,
yaitu bahwa etika mendahului
mctafisika. Dalam konteks
pembicaraan ki ta , scperangkat
nilai yang melandasi etika komunilas mendahului konscpsinya mengenai hak-hak
(lennasuk hak ·asi juga).
!1'11 km't'na itu, knlau
Gcwirth (The Community of
Rights, 1996) berpendapat ba hwa hak-ha k ma nusia harus dida ·arkan dala m p rbuatan
manusia dan kemudian menyatakan bahwa adanya hak menciplakan mutuality (mu lualitas,
hubunga n li mba l-balik) dan
---------
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ekstrem dari kontinuum itu.
karena itu, masyarakat menjadi
Misalnya, alih-alih menuntut
Dan fisika modem kita tahu
komunitas, kiranya jelas bahwa hak atas pemcnuhan kebutuhbahwa bahkan yang biasa kita
proposisi itu harus d ibalik
an dasar, kita menuntut negara
sebut sebagai bcnda mati pun
urutan logisnya .
agar menunaikan kewajibantcrsusun dari unit yang diPertama, sosialitas manusia
nya untuk mcwujudkan sarana
namis, sedinamis unit yang
adalah dimensi konstitutif yang pemenuhan kebutuhan dasar
membentuk makhluk hidup.
,ta,k bisa diceraikan dari eksistersebut. ltu dituntut bukan
Mengenai mati pun, untuk setensinya. Sosialita adalah ciri
pertama-tama karcna kebutuhmentara dUnia medis mendefidasar eksistensi manusiawi dan an dasar itu merupakan hak
nisikannya dcngan berdasar
karena itu refleksi mengenai
warga negara, melainkan karepad a "kematian otak".
hak-hak- betapa bak itu indi ~
na kcwajiban negaralah untuk
Jadi hak non-mutilasi, misalvidual pun sifatnya-a~an pin; mengabdi kepada warganya,
nya, a mat tergantung pada
cang tanpa meletakkannya
konsepsi kita mengenai apa itu
dalam dimensi kesosialan itu.
dengan ant..'lra lain mcnciphidup, apa itu mati. Kita bisa
Dan berangkat denga'n titik totakan sarana dan berbagai kcmembayangkun , matinya otak
lak itu, justru harus dikatakan
mungkinan agar warga nekita tidak scrta merta merubahwa bukan hak yang mengaranya bisa memenuhi kcbu- • pakan matinyn tubuh kita yang
ciptakan mutualitas, tctapi
tuhan dasamya.
lain, dan dengan sistem clone,
sosialitas manusia itu yang
Akan tetapi, sepcnting-pendari bagian tubuh yang belum
menciptakan mutualitas, dan
tingnya "kewajiban", dia tidak mati itu bisa "diciptakan"
baru kemudian dalam mutualibisa meniadakan perlunya rc(sekurang-kurangnya secara
tas itulah hak -hak mendapat .
Deksi dan pcrumusan mengcnai teoretis) makhluk manusia
pernbatasannya . Di sinilah
hak . Rumusa n hak tetap relebaru. Nah, be'r hakkah kita alas
letak refleksi meng nai konsep
van dan penting karena diha1prim.a faci~Korena . kita eksis
pelangsungan hidup dalam
rapkan bisa melindungi kita
bentuk baru itu?
dalam konteks 'keso ialan dan
dari institusi besar yang bisa
Mengenai kesadaran sendiri,
karena itu ada prinsip timbalbegitu anonim dan amat
kontinuumnya merengkuh samb<>lik, hak individual yang bila
menindas, seperti "negara ".
pal hewan. Karena itu, dalam
dipandang pada ditinya sendiri
Tetapi, memang benar juga
hal kesaaaran, pcrbedaan andianggap berlaku begitu saja
bahwa wacana mengenai hak
tara manusia dan hewan scbesecara mutlak pun m ncjapat~
asasi kiranya tidak lengkap se:
narnya bukan mcrupakan
kan pembatasannya karena
bagai penjamin eksis tensi niapcrbedaa::t dalam jenis (a diffepertemuannya dcngan l'iak
nusiawi yang sungguh bcrmak- rence in kind), mclainkan
scsama kita .
na , bila tanpa discrtai dengan
perbedaan cia lam derajat (a
Kcdua, mutualitas tidak
refleksi dan rumusan mengenai difference in deg ree). Dari kehanya membatas i hak , tetapi
"kewajiba n asasi".
nyataan ini , problem besar
sekaligus memberi imperatif
menghadang kita, baik secara
r.,ada penghormatan alas hak
orang lain. Di titik i ~ la h mulai
Kontinuum kes'a daran tcorctis maupun praktis. Secara
tcorctis, kalaupun !<ita
refleksi mengenai k wajiban.
Dan kadang-kadang tcrdengar
Konsep marta bat , di ata
mcngikdti imp rat if kategorisnya Ka nt, muncullah tanda
bahwa konsep i mengcnai keman11 bangunan kcagungan
wajiban ini lebih efektif dalam
man usia dipaha mi , bukan
tanya besar: apakah benar bah!<ehidupan bersama , karena besekadar merupa kan pernyataan . wa hanya manusia yang mcrurangkat dari "kewajiban asasi"
faktual. Itulah yang misalnya
pakan makhluk yang tidak bisa
diredusir sebagai sarana belakita dituntut untuk mcmdikemukakan oleh Immanuel
ka? Problem praktisnya, "hak
berikan sambangan nyata
Kant. Konsep itu scbenarnya
asasi hcwani" apa yang mesti
dalam hidup bersama . Jadi,
lcbih merupakan kcrangka cidirumuskan?
ta-cita, suatu proposisi harap.dalam hidup kebersamaan,
Sampai di sini, sentuhan desikap dasar kita pertama-tama
an, dan karcna itu notmati(
adalah "memberi " (yaitu desifatnya. Kalau dirunut, ada
ngan kosmologi yang memiliki
ngan menunaikan kewajiban
landasan faktualnya : yaitu palandasan teologi tertentu tak
bisa dihindarkan. Bagaimana
kita) dan bukannya "meminta"
da kcnyataan bahwa man usia
teologi menginterpretasikan
adalah makhluk berk sadaran
(yaitu menuntut hak).
Argumentasinya kadangdan berkebebasan. Dua konsep kembali wahyu bahwa seluruh
kadang bergerak maju lebih
terakhir ini sebcnarnya kurang alam raya ini ditaklukkan di
hadapan man usia, dan diperjauh lagi dengan mengatakan
lebih tautologis juga sifatn a .
bahwa lebih baik konsep hak
Landasan kebebasan itu ti . 'ia
untukkan baginya sebagai saitu kita tinggalkan, dan sebagai
lain tiada bukan adalah kerana pcnunjang kchidupannya?
Tcrus terang, saya tidak tahu
gantinya kita pilih konsep kesadaran.
wajiban sebagai titik tolak.
Problem bcsar yang akan pu- jawab;.nnya. Tetapi, kemungkinan arahnya bisa kita
Dengan konsep itu, dalam dinya implikasi praktis dalam
namika pembentukan komunidiskusi kita m ngenai hak as.1si petakan juga. Ada ban yak ke' mungkinan, tetapi dua saja
bukan pertama-tama apakah
tas, individu datang bergabung
)barangkali sudah cukup untuk
d~mgan semangat untuk
man usia itu berkesadaran dan
mcnunjukkan komplc,<sitas
menyumbangkan scsuatu , dekarcna itu b bas, m •lainkan
ngan memenuhi kcwajibannya .
rnasalah "kontinuum" . Ada dua perkaranya.
.Pert.1 ma , dari sudut episteDan kalau ada sesuatu yang ki- kontinuum yang relevan kita
~a tuntut, tuntutan itu dilancar- >bicarakan, yaitu kesadaran dan
kan bukan pertama-tama karehidup-mati itu sendiri.
nahal tersebut merupakan hak
Dalam biologi yang disebut
mologi rupanya tak dapat
kita, melainkan karena mutuahidup-mati itu ternyata merudisangkal kebcnaran adagium
Utas dalam komuni tas itu Jcita
pakan ebuah kontinuum yang
yang memiliki konsekuensi luar
menuntut pihak Jain meIebar, yang hanya j las perbcbiasa , y;.it'u bahwa "teologi
----------~------P~-~~~~e~a~j~ib=a=n=n~y~a~·--______c_la_a_n_n~y_a_ru_·_u~jun
__g~--u~j-un-=g_________a_
d_a_Ia_h_a_n_t_ro~p-oi_o~~~··_·._AJt
___in~y~a~,- ------------------
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mengerti oleh manusia menge- ( pPrkara solidari a~< ang sifatnai perkara-perkara ketuhanan · r-.•• r · · 'as genera~\. i' <'micunya
·' · ·:ekali, yaitu k nmcanga n
(termasuk wahyu Allah) selalu
saja itu merupakan pema.,.
KI..Selmbangan alam yang
haman terbatas mcngenai apa
muncul sebagai akibat dari keyang disebut ketuhanan (a tau
wahyu Allah) itu. Titik lvusialserakahan manusia kontemnya adalu h n .anusia sebilgai si
poret·.
'
pepginterpretasi wahyU.
Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai bencana a lam
Terang dan kehadiran Allah
yang mutlak terpaksa mend ayang a mat memilukan. Banjir,
pat keterbatasan dalam ekspre- gunung meletus, tanah longsor,
si manusia\Vi, karena yang
dan lain-lain yang membawa
mutlak itu terpaksa dieksprekorban harta benda dan jiwa
sikan berdasarkan kesadaran
yang lidak sedikit. Orang yang
manusia yang konkret, historis, religius bertanya-tanya, apa
kontekstual-dengan bahasa
gerangan kehendak Allah Yang
yang konkret, historis, dan kon- Maha Kuasa dengan semuanya
tekstual juga. Karena itu, tak
itu? Konsep-konsep yang deh~ran bila interprctasi baru'itu
ngan lancar dan fasih keluar
nanti akan amat berbeda pedari mulut yang sifatnya menenangkan adalah "percobaan'' ,
ma!Cnaannya dari interpretasi
lama. Dan tak hcran juga baha tau yang bersifat mengancam
wadi situ akan ada perdebatan adalah "hukuman ". Semen tara
ser,u dan a lot an tara pendukung orang-orang yang mistis menpaham lama dan pendukung
cari tanda-tanda gaib darinya,
paham baru.
dan mencari-cari kaitan deKemudian, kemungkinan
ngan kehidupan sosial politik
arah kedua adalah bahwa
untuk meramalkan masa jaya
1
walaupun dati sudut episteatau kchancuran , enta h memologi pemahaman manusia
nyangkut: individu tertentu
(mau tak mau) bcrsifat
atau sccara komuniter.
antropologis, tela pi mcnjadi
Lcpas dari pemaknaan rcpertanyaan.bcsar apakah
ligius atau mistis scpcrti itu, kidalam pemaknaan terhadap ck-. ranya jclas bahwa hanya scbasislensi manusiawi harus mulai gian k cil dari yang disebut
dengan mencmpatkan manusia
bencana alam itu sungguhsebagai pusat alam semesta,
sungguh merupakan bencana
a lam. Kecuali gunung melctus,
a tau justru seme ta .itu sendiri
sebagai pusatnya karena manu- gempa bumi, dan mungkin
badai (tetapi mungkin juga
sia toh hanya merupakan
bagiannya? Jadi ; pertan aan
tidak) bencana itu seb narnya
pokoknya: scbagai pijakan rcI bih merupakan "bcncana ku1fleksi, mana c£>ntrwn-nya?
tuml ". Banjir, pcrubahan
Man usia a tau kosmos?
musim Uuga perb daan tinggi
· Dengan demikian kiranya je- rendah tekanan udara yang
mengakibatkan badai), dan
las uahwa dari lemati.k-"kontinuum " kesadaran ini wacana ta nah longsor bisa dilengarai
mengenai hak asasi bisa amat
sebagai bencana kullural. ltu
meluas, yang ujung-ujungnya
criadi karena a lam sccara
otomatis mencati kescimbangbisa mengarah pada revolusi
paradigmalis. cpintas lalu, ini an bnru scbngai akibat dari
merupakan pcrkara teoretis.
ulah manusia s ndiri.
tetapi implikasi pra·ktisnya
Kita melihat praktik yang disebcnarnya jclas . ckali. Upaya- dorong olch k scrakahan ··ang
upaya modern. scpcrti yang dimcndahului scmua itu: yaitu
lakukan oleh kelompok Green
P 1-usakan a lam yang
Peace, misalnya dalam persedemikian hebalnya sehingga
juangannya untuk membela
mengganggu keseimbangannya.
hak hidup bermacam binatang
" Hutan'' , misalnya , mungkin
beberapa tahun ke depan akan
langka demi binatang langka
itu sendiri, dan demi kon ervasi menjadi kata atau konsep lankeragaman haya i secara kepa referensi faktual , karen a
P mbabatannya yang sungguh
seluruhan, jelas meridapat
justilikasi dari paradigm
memprihatinkan , tanpa upaya
kosmologis itu.
yang mcmadai untuk reforeslasi.
Oleh kar"Cna itu, hak-hak
Solidaritas
solidaritas p rlu dirumuskan
bukan hanya berdasarkan
transgenerasional
pemahaman mengenai solidatiSisi teoretis dati diskusi kita
m ng .nai hak asasi manusia ini las kemanusiann yang sekarang
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juga harus menjangkau solidaritas antargencrasi. Kiranya
tidak akan mcmadai reOcRsi k1ta dalain perkara ini bila hanya
menyentuh gen~rasi kita.
Solidaritas, kalau demikian,
tidak hanya be.-sifat transnasion.1l, a tau lranskultural,
tetapi juga transgenerasional.
Mengingat dampak praktisnya begitu penting dan jelas, \
perlu alokasi perhatian untuk
memecahkan persoalan ~ ·
retisnya yang·langsung
menyeruak, yaitu bagaimana
generasi yang bel urn muncul.
bisa begitu saja mendapa t hakhak, dan mengenakan kepada
kita (gcnerasi kontemporer) kewajiban ya ng harus kita tunaikan?
Reflcksi lintas generauakan
membawa isi baru mengenai
konsep_mutualitas. Untuk ge-_
nerasi kontemporer (yang berart ~o-temporal,

co-existent)

sosiaJitas menciptakan mutualitas, dan mutualitas membatasi
hak-hak serta menyajikan imp~ ratif terhadap penghormatan
hak. Tctapi, rcileksi lintas gcnerasi mengge cr perkara itli.
Sosialitas yang mcnandai rela~i generasi kontemporer dengan gencrasi mcndatang (yang
bel urn exist) justm ditandai dengan immutualitas. Di sini terjadi hubungan asimetris. Dari
generasi yang bel urn muncul
itu, generasi kita tidak bisa
mengharapkan apa-apa demi
kcpcntingan kita, tetapi kita
m ndapal kcwajiban untuk
• ku.rang-kurangnya memelihara alam dan kehidupan
sedemikian rupa sehmgga
'Tlercka masih bisa
menikmatinya dengan kualitas
yang sama dengan yang kita
nikmati.
Padahal, orang bisa saja
bcrl<\nya-tanya . apakah lerjamin bahwa apa-apa yang kita
anggap bcrhargn sekarang aka n
nwsih mcmiliki nilai yang sama
penlingnya bagi mer'Cka, besok?
Kcnapa kita lidak bpleh menghabi kan minyak bumi
sckarang, padaha1 mungkin
mercka nanti akan menemukan
subslitu inya yang lebih hebat
yang sampai kini belum kita
ketahui dan belum kita man[aa tka n?
Lagi-lagi, kesannya
t~oretis benar perkara ini.
Tetapi, mungkin karena
miopi dan ketidaklahuan kita
mengenai cakrawala kompleksitas perkara inilah yang
antara lain ikut mendorong kita
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ciptakan jaringan-jaringan
yang saling berlapis juga, hingga pupuslah pandangan

•

I

tingkah laku kesehariannya
yang jauh dari yang diperjuangkannya.
. Dimensi, bukan
Lain halnya dengan jalw· penalaran analogis melalui conloh
materi
konkret. Pengetahuan yang dimiliki melalui jalur ini bisa
Di Tanah Air kita, suratmenjadi penga.Jaman, walau
surat Kartini menjadi pemicu
pcngalaman di sini hanya
perjuangan perempuan.
merupakan ''pcngalaman virWalaupun mungkin peneliti
tual" karena hanya mclihat seyang cem1at akan menemukan
cara analogis contoh pcngalamsisi-sisi lcmahnya dan karena
an orang lain yang diangkat
itu juga agak kecewa mengenai
melalui kisah. Melalui jalur ini,
penokohannya, tidak bis~
orang mungkin tidak bisa mendisangkal bahwa perjuangan
jelaskan duduk perkara , mungpe.Lo~tpuan mendapat banyak
kin tidak bisa memberi peinspirasi dari sana. Sejalan denalaran argumentatif, tidak
ngan itu, tidak mengherankan
menyadari implikasi-implikasi
juga bahwa Uncle Thm!s Cabin,
luasnya secara teoretis, tetapi
buah karya Harriet Beecher 1
pengetahuan itu "hidup ",
Stowe, jauh lebih efektil dalam
berd gup (bisa dalam tataran
memajukan hak kaum kulit hitam di Amcrika Serikal daripa- prasadar a tau di bawah sadar)
dan menyelrukturir pctilaku
da semua uraian teoretis.
kesehariannya.
KPnapa bcgitu? Sudah .jelas
Secara nasional kita memiliki
di atas bahwa wacana mepengalaman pendidikan nilai
ngenai hak (termasuk hak
melalui jalur-jalur diskursifasasi) adalah wacana yang dianalitis-ilmiah. Sampai ada
bangun di atns seperangkat niinslitusi yang mengelolanya,
lai yang dijunjung olch komudan banyak orang bisa hidup
nitas penggngas hak itu.
darinya. Anda tahu yang saya
Karena itu, scbagaimana wamaksudkan: P4 dan segala
jamy<. pendidikan nilai, promacam materi indoktrinasi di
mosi hak-hak tentu lebih efeksekolah-sekolah. Anda mengtif melalui jalur-jalur yang meharapkan apa dari model promungkinkan penalaran analomosi nilai-nilai mela lui jalur
gis, mel alui contoh-contoh
sepetti itu, kecuali mungkin kekonkret yang diangkat melalui
munafikan?
jalur-jalur kultural, entah deOlch karen~ itu, kalau hak
ngan film , seni panggung, atau
asasi ini mau diajar-ajarkan,
dengan novel misalnya.
oplimisme kiranya lebih besar
Tentu saja. kenyataan itu juga tidak mengeksklusikan jalur berada di jalur-jalur analogis.
Daripada memperlakukan
diskursif-analilis-ilmiah. Jalur
HAM sebagai "materi" yang diini menerangi sisi-sisi argu:.~jar-ajarkan, optimisme akan
mentatif, m nycntuh rasionalijauh lcbih bcsa r kalau HAM kitas, mcmbu:.~t gamblang logika
ta pandang scbagai "di mcnsi"
mtC!rimya, lctapi tcrasa kering.
yang akan mewamai sctiap
Has llnya merupakan pcngctapclajaran yang lain .
huan intclcktual yang kurang
Sckadar contoh mungkin
menyentuh sisi emosi. Melalui
bisa memperjelas. Di scbuah
jalur ini, orang memahami
perkaranya, tctapi peng tahuan kursus bahasa saya mendengar
contoh-contoh kalimat. "Aku
ilu belum tentu menjadi darah
dagingn •a yang kcmudian ope- bahagia karcna dibelikan motor
baru." "Ani bahagia karena
rasional dalam tingkah laku
ayahnya baru saja membeli
keschariann •a. Karcna itu,
rumah mewah. " "Agus dan Riri
tidak mcnghcrankim .kalau anda kenai dengan tokoh pejuang
HAM secara pribadi, mlmgkin
Anda keccwa berat melihat
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bahagia karena minggu depan
paman mereka akan diangkat
menjadi menteri." Kalau pelajarah sdpcrti itu didengar oleh
orang yang be.lum cukup
matang, mereka akan kembali
dari kursus bukan hanya membawa pengetahuan tentang '
struk tur kalimal, melainkan juga hati ya ng tidak bahagia
karena banyak dari mereka
yang tidak mendapat motor
baru, tidak memiliki ayah yang
hisa mcmbeli rumah mewah,
a tau paman yang bakal menjadi mcnteri .
Itulah yang sa ·" maksud.kan
"bukan mateti" tetapi-:'rjimensi". Dalam kursus bahasa·,-;; .. , .
nilai-nilai tidak scdang d.isajikan sebagai '' materi ajar"
tetapi menjadi "dimensi" yang
-ncwamai pclajaran bahasa.
Sayangnya, contoh itu me.rupakan sebuah pelajaran yang
buruk.
Sebagai dimensi, HAM bi~ .
dihadirkan untuk mewarnai
1tau mcnjadi pers'pektif dalam
macam-macam diskursus yang
terjadi ralam pelajaran apa
pun. KeUka anda sedang bicara
mengenai (isika, anda bisa
bicara mengenai nilai-nilai kehidupan berhadapan dengan
kemampuan te.knologi nuklir,
misalnya. Ketika dalam biologi
anda scdang mene.rangkah proses vertilisasi, anda bisa bicara
me.ngenai nilai kehidupan sang
ibu dan sang anak, berikut dilema moral yang kadang-kadang
muncul darinya. Dan sebagainya.
Akan tetapi, bagaimana para
guru bisa memili!d perspektif
scperti itu , dan te.rP1otivasi
untuk mclakukan tugas yang
menambah beban ta nggung
jawab mereka , sementara
hak-hak mereka terus disunat
melulu? +
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