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ACANA paling mencolok yang menguasai roda pemerintahan Abdurrahman Wahid sepanjang
taLun 2000, adalah adanya k:risis yang mengancam kej:>erlangrungan kehidupan bemegara.
Terutama karenli pertarungan
~lite politik, yang terus-menerus
membangun konflik tlengan menyodorkan .berbagai' strategi,
manuver politik dan lntrik-in. trik serta desas-desus yang ditiupk an sebagai bagian dari
strategi politik.
1
I~onflik elite politik cendcrung mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan,
yang pada akhimya bermuara
pada strategi untUk menduduki
dan membagi pos-pos kekuasaan. Situasi ini secara nyata
mengabaikan keJ?entingan pubbk, yang seharusnya menjadi
bagian penting dalam menyelesai-kan berbagai sengketa politik
dewa. a ini. Memang, dalnm batas-batas tettentu, Presiden Abdurrahman Wahid tidak mampu
menjalankan tugasnya yang paling fundamental. yaitu memimpin bangsa ini keluar dari,k.risis
yang berkep:mjangan, hingga
memiliki dampak l<!rhadap rnacetnya agenda-agenda reformasi yang berkaitan derigan penegaka,t hNkum pan penciptaan

Para pemimpin partai politik,
terutama yang duduk di legislatif, memiliki tanggung jawab
yang sam a terhadap macetnya
agenda re[ormasi , karena kekuasaan yang telah diberikan legis- ·
Iatif kepada Abdurrahman Wahid, ada1ah kekuasaan yang diban gun atas dasar kolektivitas.
Atas dasar itu]ah, beberapa
agct;Jda reformasi yang bermuara pada penegakan hukum
dan terciptanya good go11ernance, dalam kwun waktu satu
tahun ini, sangat tcrlambat dan
cenderung mengabaikan persoalan yang substansial , yakni
terciptanya agenda hukum sebagai satu cara untuk menyelesaikan berbagai pcrsoalan yang
berkembang. Yang a da adalah
hukum dijadikan kendaraan politik dan sarana politik demi terciptanya deal-dea l kekuasaan.
Pengabaian t rhadap persoalan hukum dan P ncka nan yang
bcrlebihan t rhadap pcrsoalan
politik ketika berhadapan dengan persoalan-pcrsoalan publik, scmak:in terasa ketika berbagai kasus besar yang berkaitan langsung dengan kepcntingan publik, mengalami banyak
hambatan ketika diproses melalui jalur hukum . Berbagai pcnyclesaian yang ada. dari kasus
Bank Bali, skandal BLBI, dan
ditundanya proses hukum bagi
tign pengusaha bermasalah
hingga Thmmy So harto, masih
saja idak mcmbedkan kepastian-kepaslian hukum dan ccndcnmg m mposlsikan hukum di
bawah cengkcr. man politik.
--rJe,(lt-deat politik lebih men-

bangsa menuju Indonesia Baru.
tanusia sungguh merupakan
Di sam ping berlarut-larut
\;~hagiaan tersendiri karena
persoa1an Bank Bali, skandal
tak lagi dituduh anti-Indonesia
BLBI, tiga konglomerat yang lodan anti-Pancasila.
los dari jeratan hukum juga kaSaya turut senang karena tak
bumya bw-onan Thmmy Soemelihat'(entara. polisi maupun
harto yang mengham,bat tercipta hukum sebagai rumah keadil- satpam y~ng mengawasi gerakan, (aktor kepribadian Abdur- gerik pekerja hak asasi manusia,
dan melaporkannya ke kantor
rahman Wahid yang selalu melaintel. Kalaupun sekarang ada
kukan eksperimentasi kLtika
polisi maupun tentara, ma.ka
berhadapan dengan kebijakanmereka adalah orang-orang
kebijakan publik, sangat meyang juga tUrut memahami dan
nentukan lambatnya penegakan
menjaga hak asasi manusia (sehukum dan terciptanya good gotidaknya berusaha memahami
v emance. Berbagai pemyataan
dan menjaga} mesk:i di sana-sini
yang dilempar ke \vilayah pumasih terjadi berbagai ekses peblik olch Presiden. eii.ngkali tilangggaran hak asasi manusia.
dak memiliki kohcrensi.
Tetapi, tidak terlalu salah untuk
Kalau kerja para eksekutifpemenyjmpulkan bahwa hak asasi
mcrintah mcmerlukan dukungan lcgitimasi politik, maka atas man ia sudah menjadi bagian
dari komitmen kebangsaancara yang sama suatu tujuan politlk perlu dilandasi oleh sema- komitmen reformasi-kita yang
seperti k:ita ketahui dikukuhkan
cam I gitimasi hukum. Artinya
dalam Perubahan UUD 1945,
dipcrlukan penjelasan, bahwa
Undang-Undang (UU) Nomor
dalam kcrangka mcncgakkan
39 Tahun 1999 ten tang Hak As."'supremasi hukum, suatu tujuan
si Manusia dan UU No 26/2000
a tau program politik adalah reatentang Pengadilan Hak Asasi
sonable (dan karena itu tidak
l\1anusia .
menimbu1kan kontradiksi) dan
acceptable (dan karena itu tidak
perlu menimbu]kan resist nsi,
<ita memang tengah berada
apalagi oposisi). Ini artinya pro- dalam gelombang perubahan
gram pembangunan yang mene- yang tak pemah terjadi sebekankan muatan-muatan politis, lumnya di mana kita sepertinya
tidak berbenturan dengan nilai- menemukan ideal-ideal (mimpigood govem.ance.
.
nilai hukum. Maka jika deal- mimpi) yang dahulu diperbinH2nya sajn, macetnya agenda
deal politlk yang ser;ng dipera- cangkan olch para pcndiri negare[ormasi tTddk hanya menjadi
gakan oleh kalangan birokrasi ra ini. 'I\tjuan memerdekakan
beban Abdurrahman Wahid
tetap bcrpijak pada pcnghor- anak ncgeri ini sekarang tengah
r.wta sebagai presiden, tetapi jumatan terhadap n ilai-mlai hu- her-proses, dan kita melihat bahga n:enjadi tanggung jawab kokum, tidak akan tcrjadi kontra- wakita mulai mcndckap lag! kelek~if yang hams diem ban olch
diksi-kontradiksi an tara kepen- merdekaan dan harkat marta bat .
kompone:t bangsa lain. lni artitingan-kepentingan politis dan kita sebagai orang merdeka.
nya, lembaga legislatif t •ang dukepentingan publik.
Akan tetapi, kebersamaan delu · mendorong AbdwTahman dominasi dan menyclesaikan
Di gJsi lain, hati kita pastilah ngan itu pelanggaran hak asasi
Wr.hid menduduki posisi presi- scngkel.<) yang scharusnya didamai karen a kita tak pernah man usia masih terns terjadi baik
den) memiliki tanggung jawab proses melalui jalur hukum. sepi dari anak-anak bangsa yang menyangkut hak-hak sipil
yang sama terhadap macetnya D eal-deal politik inilah ya ng keyang menyerahkan hidupnya dan politik maupun hak-hak
agenda reformas:. Karena peme- mudian menghambat upaya
untuk hak asasi manusia meski ekonomi, sosial, dan budaya.
riptahan AJdurrahman Wahid mencari keadilan melalui jalur
tak selalu dengan mengucapkan
Koran dan maja1ah seperti tak
dan proses pemerintahannya hukum sekaligus memotong tc- kata hak asasi manusia. Buat hentinya mcmbcritakan bahwa
yang kini tengah berlangsung, gaknya' supremasi hukum di In- sa •a pribadi sudah sckitar 30 ta- proses hukum terhadap pe1angmerupakan bentuk keterlibatan don sin. Kondisi seperti ini yang hunan bekerja untuk hak asasi garan · hak asasi manusia itu
kolektif dari para pemimpin kemudi a n berakibat Iangsung manu.~ia , realitas s0sial yang mandek di tengah jalan. Mata
partai_p_o_I_it~~:: ad_a_s_a_a_t_i_n_i._.!:p~a:_:d~a~..:_la:m=b::a:.:tn~:y~·a:__P~C::.:m~u.::li_h~a._n__n_,a_r_a_k_d_e_n_:g:..a_n_t_e_ri_a_k_a_n_h_a_k_a_s_a_-__s_el_u_ru
_h_ra_k_·)_·a_t_n_eg_e_n_·_~_·ru_·_m_
e-
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nyaksikan bahwa pemerintah
refonnasi ini sama tak berdayanya dengan pemerintah sebelumnya dalam menyeret pelanggar-pelanggar hak asasi manusia ke pengaelilan. Di negeri ini
para pelanggar hak asasi manusia masih bisa melenggang, menyanyi eli karaoke, memberikan
wawancara eli t~evisi dan berubah bentuk menjadi demokrasi, menjaeli refonnis, dan menjaeli aktivis hak asasi manusia.
Memang, hak asasi manusia
itu adalah konsep yang indivisible> interdependent, dan interrelated. Artinya, hak-hak sipil dan
politik tal< hi~a rlinisahkan dengan· hak ekonomi, sos'"'· dan
b..1daya. Semuanya menjadi satu
kesatuan , a cluster if rights. Perbedaan yang menonjol pada tahun 1948 sampai dengan tahun
1966 adalah perbedaan ideologis
yang·memisahkan dunia ini atas
dua kubu, kubu liberal kapitalis
dan kubu sosialis komunis.
Disahkannya Covenant on Civil and Political Rights bersama-sama dengan Covenant on
Economic, Social and Ctlltural
Rights rada tahun 1966 secara
ideologis seharusnya mengakhir: jurang perbedaan tersebut. Dalam perjalanannya kita
menyaksikan bahwa p..!rbedaan
itu masih membekas dan melemahnya ideologi'•temyata masih
belum sepenuhnya berhasil menyatuhkan hak asasi manusia
yang seharusnya elilihat secara
holistic i tu.
Pemerintah Indonesia pnda
zaman Soeharto pemah menjanjikan meratifikasi Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights (1 966). £aya kira
dalam kesernp~tan peringatan
hari hak asasi kali ini kita menuntut pemerintah refonnasi sekarang 1ru untuk sesegera
mungkin meratifikasi Covenant
tersebut. Seharusnya pula, Covenant on Civil and Political
Rigllts bersama Optinal Protocol diratifikasi oleh pemerintah
refonnasi ini. :{-tal ini pen ling untuk memperk'uat basis hukum
hak asasi manusia di Indonesia
meskipun kita sudah memiliki
Perubahan kedua UUD 1945,
UU No 39/1999 tentang Hak
Asasi Manusia dan UU No 26/
2000 tentang Pengadi lan Hak
Asasi Manusia . Kalau pemerintah Abdurrahman Wahid tid ak
juga merati(ikasi Covenant tersebut, maka jangan menyalahkar, sejarah jika pemerintah Abdurrahmrn Wahid akan dicatat
sebagai pernerintah yang tidak
committed paua hak asasi manusia, a tau sarra ~aja dengan pc-
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an in-, scharusnya mengangkat
(Snmbungan dnri halamnn 4)
merintahan Soeharto.
Secara global mcnurut Hu- nasib orang-orang miskin, aka n
sepantasnya tcrjaeli eli tanah
man Development Report 2000 tctapi dampakn ·a belum tcrasa
yang kaya raya ini. Saya khawayang diterbitkan oleh UNDP karena masih bcrputar-putardiada I 00 jut a anak-an ak yang hi- lapis alns clan cendcnmg bcrsitir bahwa saudara-saudara kita
eli Madura, Kalimantan, atau
dup di jalan-jalan (street chil- fat kon~umlif. Yang namanya
~usa Tenggara Timur nantinya
dren) , ada lebih 10 juta refugees trickle down itu tak pemah terJuga akan berteriak karena me(pengungsi), ad a sekitar lima ju- jacli baik pada zaman ekonomi
rasa ekonominya eliperas oleh
ta orang yang discbut internally, maju ata u mundur. Sepert inya
pcmerintah pusat dan pengusadisplaced people (scbagian ber- si n a Iemen orana k•ya tetap kaasal dari konf.lik horizontal eli ya. orang miskin letap bersama
Maluku), dan yang menyolok realitas yang menguasai kita.
ha-pengusaha yang agendanya
Pclanggaran hak asasi manuadalah pcnghasilan gabungan
hanya m~nguras kekayaan alnm
200 orang terkaya di dunia men- sin ya ng menyolok mala sekauntuk keuntungan mereka bucapai 1 trilyun dollar AS se- rang adalah semakin luntumya
kan kcuntungan rakyat. '
dangkan penghasilan gahungan solidaritas sosial :va'1g artinya
Meskipun sudah mulai ter582 juta ora ng yang hid up di 43 semakin miskinnya kepedulian
larnbat, kita semua mesti d.lbanegara-ncgara miskin hanyalah sosial. Ditzinkannya impor mo- . ngunkan dari kealpaan yang
146 milyar dollar AS. Bayang- bil mewah serta bcrbagai barang
tv:·~h~u kejahatan ini .
kan kesenjangan yang terjaeli , mewah lainnya pacla dasamya
• 'lo..:-:rn!(Mulya Lubis, pro.kdan bayangkan pula lautan ke- adalah sikap tidak "prihatin .,
tisi hukum l:.. tg~a~ ~i Jakarta.
miskinan yang masih melekat di dcngan ketidak-adilan ekonoml
yang dalam kasus Indonesia sasekeliling kita.
Di negara Indonesia tercinta ngat memprihatinkan. Dalam
ini jumlah orang miskin juga ti- negara yang ekonorr inya terpu_dak sedikit. setidaknya ada 30 ruk di mana sistem jaminan ojuta orang-orang miskin dari sial dan jaminar'l hal; tua belum
jumlah penduduk sekitar 210 ju- kukuh mclembaga, tugas kita
ta jiwa. Mereka ini tersebar di sebagai bangsa seharusnya
kola maupun di desa, banyak inembangun sistem jaminan soyang menjadi penganggur, pe- sial dan jaminan hr ri tua termulung, pengasong, pcnat;k be- sebut.
Kala u kita membaca perryacak, kuli pelabuhan, buruh tani ,
dan scbagainya. Mercka ini ba- taan para pendin ncgara ini manyak yang tak berumah dan tak ka jclas bahwa ncgara bcttekad
pemah bisa membayangkan untuk menciptakan keadil an di
bentuk rumah itu seperti apa. mana fakir miskin ditanggung
Mereka ini scring mcradang dan ·olch negara . Apa yang ditulis
marah yang tctiemahan tinclak- Mukadimah UUD 1945 ·dan
annya adalah maling atau me- dijabarkan dalam Pasal34 UUD
rampok . Mercka tak tahu hu- 1945 ya ng berbunyi , "Fakir miskum knrcna tnk pcmnh bi a b r- kin dan anak-anak yang tclnnpikir tentang hukum, mereka tar dipelihara olch negara" adapun tak bicara hak asasi manu- lah rumusan komitmen yang
sia karena mercka tak pemah mulia dan bemafaskan semabisa bicara. Mereka hanya minta ngat keraJ...')'atan dan kcadilan
epiring nasi. kccap, tahu, tem- sosial.
Ketika bangsa kita .sedarig
.pe. dan sayw·an. Itulah hak asasi
manusia. Tetapi, itu pun bukan- teqmruk, scharusnya semua pilah hal yang bisa mereka peroleh hak khususnya pemerintah dan
setiap waktu. Hidup itu sering anggota-anggot,. parlemen, unsangat kejam terhaclap orang- tuk menghidupkan k mbali semangat solidaritas ~osial sesama
orang miskin.
Dala m zaman rcformasi seka- ki ta agar qi a tumbuh sebagai
rang ini , setelah dihantam oleh ncgara yang sejahtcra, kuat, dan
krisis ekonomi-politik yang ber- bersatu. Hendaknya kita semua
kepanjangan, kita mulai melihat sadar bahwa sumber perpecahbahwa beberapa indikator eko- an dan clisintegrasi nasional
nomi mcngalami perbaikan- adalah hancumya solidari tas
perhaikan . Scp 1 inya bakal ada sosial di tubuh bangsa ini.
Saudara-saudara kita eli Acch
momentum baru di mana ekspor
sudah mulai meningkat dan eli- dan ]t·ian Jaya a ~au Timor Tiperkirakan bakal meni ngkat la- mur, tidak akan berteriak menligi. Sektor-sektor pcrtanian, ma- sahkan diri d ari negara tercinta
nufaktur, konstnJksi. dan p rda- ini jika mcrcka tak mcrasakan
gangan mcngalami lonjakan, pcnindasan ckonomi dan kcmis·dan dipcrkirakan ba hwa angka kinan sosial ckonomi yang tidak
pertumbuhan ekonomi akan scdikit eli atas lima persen. Keada - (Bersambnng ke hlm 5 kol 5-6)t:;
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