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aclalah kali pertama
.
warga negara Indonesia mengikuti pemilihan umum langsung
presiden dan wakil presiden. Banyak warga berharap agar pasangan yang dipilih kelak menguasai pe- ·
merintahan. Dalam urusan
dengan pemilu ini, tidak sedikit orang yang harus
"berkorban", baik sebagai
.mas~<.. _tJendukung maupun
'juru k'ampanye.
Namun, 'pcnting pula kita mengambil
jarak atas scluruh rangkaian pemilihan
umLLm (pemilu) lcgislatif clan eksckutif
untu~ kcmbali mcngingalkan, pcrlindungan clan pcmcnuhan hnk-hak asnsi
ma~usia (HAM) dan proses dcmokratisasi
adalah perjuangan sctiap haii , bukan sekadar dalam putaran Lima tahun sekali.
S,ungguh mcnycclihkan jika ditciima
pandangap tenlang pilihan politik "yang
terbaik daii terbw-uk'' dalam pernilu presidep . Seolah tak ada pilihan lain ya ng
lebltl haik. dan dianggap dua orang ya ng
kelak memcrintah bisa bcrbuallcbih ba:ik. Padahal pandangan ini hanya berkiblat pacta ncgara (state) , bukan pada
"masyAmknl wnrga " (cil i l society) .
Perjuangan HAM
HAM tak hanya hak-hak sipil dan politik , tetapi juga hak-hak ckonomi , sosial,
dan budaya . Apalagi direduksi sekadar
hak atas kebebasan berserikat (berpartai)
dan hak pilih dalam pernilu. Pemilu han a
1satu sarana bagi warga :ncgara (citizen)
untuk menggunakan hak pj,lihnya dan
hanya berlaku lima tahun sekali.

HE

Menaruh harapan berlebihan pada pemilu akan mcnggiring kita SC'O lah ia bakal
mengembalikan kebijakan , perilaku kekuasaan ncgara, dan hukum untuk pcrlindungan dan pcmcnuhan hak mnyoiitas
warga. Kenyataannya , pcrlindungan dan
pemenuhan hak setiap orang adalah masalah yang berlangsung tiap hari .
Pelanggaran (violation) ata u pengingkaran (denial) HAM teiiadi tiap hari.
Banyak orang scmena-mcna ditangkap
dan ditahan scrta mengalami pcnyiksaan
(torture) eli tahanan. Juga p mbunuhan di
luar proses hukum (extrajudicial killing) .
Persoalan yang tcrus m wmnai adalah
gagalnya· ncgara mcnghcntikan a tau mcngurangi banyak kasus pembcbasan dari
proses hukum (impunity) .
Dalam hak-hak ekonorni di.ln sosial, ada
puluhan juta orang tanpa pekerjaan , jutaan anak putus sekolah, ratusan Iibu
warga "rawan pangan" clan kehilangan
rumah, serta kaum pcrempuan te1-us
mengalami diskriminasi dar. kekerasan.
Buknnkah si tunsi ini mcmbangkilkan kcbutuhan tiap orang yang diingkari
hak-haknya untuk berjuang bagi pemenuhan hak atas pekerjaan , hak atas pendidikan , hak atas pangan dan perumahan,
serta hak-hak perempuan untuk bebas
dari diskiiminasi dan kekerasan?
Berpegang pada hukum HAM iHternasional (international hw.1an rights law) ,
para pcmegang kckuasaan negara bukan
saja harus melaksanakan kewajibannya,
tetapi juga bertanggung jawab atas pelanggnran alnu pcngingknrnn HAM. Dulam hubungan ini , tiap orang akan saling
berhadapan (vis-a-vis) dengan kekuasaan
ncgara (state power).
Perjuangan demokrasi
Sebagaimana HAM, demokrasi juga
persoalan sehari-hari dan bagian dari
peliuangan HAM. Contoh , bagaimana sejumlah warga membangun komunitasnya, kaum buruh mengorganisasikan diri
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dan mcncerdaskan kehldupan ban gsa s ta mewujudkan keaclilan. Namun, benar
pula, operasi kekuasaan negara, baik; di
ke dalam scdkat buruh, aktivis politik tangan pemerintah atau rniliter maupup
merebut' kebebasan menganut ideologi , di tangan parlemen aan aparat kehakebijakan pemerintah dan UU yang me- kiman, cenderung menyeleweng dari
ngafinnasi yang lemah, serta solidaritas juan normatifnya. Dan, penyalahgunaan
kekuasaan (abuse of power) adalah k,e atas mereka yang tertindas.
Intinya, demokrasi berlandaskan ke- nyataan umum di masyarakat.
Pandangan yang lebih kritis men~
kuatan rakyat y~ng lazim disebut "masyarakat warga". Upaya ini niscaya gaga! mukakan, negara hanya fasilitator ba~
jika lebih mengandalkan sikap dan tin- kepentingan· segelintir orang yang me'dak-tanduk oportunisme dan pragmatis- nguasai sumber-sumber ekonorni, baik
me politik karena ·hanya akan menyem- asing maupun domestik, sesuai dengan
pitkan ruang politik yang pada dasarnya konjungtur perekonorniannya. Kenyataah
ini pula yang menyebabkan nyaris musmasih banyak yang terbuka.
Perlu dicamkan, "masyarakat warga" tahllnya suati.l demokrasi ekonorni tanpa
,
adalah tempat berdid dan bcroperasinya perubahan mendasar.
Selama Negara Orde Baru (NOB) berkekuasaan ncgara. Soalnya, "masyarakat
warga" masih lemah sehingga belum me- operasi, bukan saja kekr.yaan alam dimenuhi kepcntingan vis-a-vis terhadap kuras dan sebagian besar hasilnya dinegara. Bukankah tugas yang mestinya nikrnati segelintir orang di sekitar istana
dikerjakan para pembela HAM (human dan pihak asing. Pada 1980-an, perolehan
rights defenders) dan demokrat adalah devisa dari industri manuiaktur ringan
memberdayakan masyarakat ketimbang justru bersumber dari upah buruh yang
bennimpi ihwal "penguasa murah hati"? rendah dan jam kerja ) ang panjang. SeMasalah pokok yang dihadapi "ma- cara politik, NOB hanya negara otodte·.,
Kini, hasil pemilu tak boleh diabaikan
syarakat warga" adalah belum terwujudnya komunitas HAM dan demokrat sebagai bagian pembentukan kembali
yang kuat. Bukankah selama ini kita ter- aparat negara setelah berakhirnya rczim
perangkap untuk mengandalkan strategi Soeharto, Habibie, dan Abdurrahman
program yang berodentasi pacta negara Wahid , serta berkurangnya kekuasa<41
(state oriented strategy program) ketim- militer. Namun, hakikatnya sama, hanya
bang berodentasi pacta masyarakat (so- elite politiknya berganti dengan rr.cnc~
rima warisan birokrasi yang korup dan
ciety oriented strategy program)?
Kelemahan pokok yang didedta adalah membuat mereka terperosok di situ. ,
Negara :- dengan wataknya yang begitak adanya keteguhan dan kegigihan dalam merangkul dan memberdayakan se- tu - menjadi tantangan serius bagi mecara strategis atas para korban pelang- reka yang masih mempertahankan ingaran atau pengingkaran HAM. Karban tegritas politiknya pada perlindungan
dan keluarga mereka sering hanya di- dan pemenuhan HAM dan demokrasi , di
atasnamakan bclaka. Amat langka me- mana penekanannya adalah mcmastikan
reka difasilitasi melalui pcndidikan dan secara bertal)ap pembentukan "masyapartisipasi demokratis agar berkcmbang rakat warga', bukan menggadaikannya
suatu komunitas ya ng berdaya dan mam- akibat tergiw- oportunisme dan pragmatisme politik.
pu mcngatw- did (self-regulation) .
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Penyalahgunaan kekuasaan
Benar, sccm·a normatii, negara bertujuan memajukan kesejahteraan umum
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