KENDALA KULTURAL TERHADAP
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HAM DI
INDONESIA
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Pro dan kontra antara negara dengan warga
negaranya. bahkan antara warga negara dengan
w,arga negara, maupun antara kelompok yang
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satu dengan kelompok lainnya dalam
mengimplementasikan HAM kerap terjadi.
Seakan-akan hadirnya ajaran HAM n
"r,.1udi
malapetaka bagi kelompok terlentu, dan hai
itu
menjadi kontra produktif. Hal tersebut
mempertegas bahwa doktrin dan pemahaman
HAM memang selalu berkembang mengikuti
dinamika zaman, dimana kehidupan sosial
semakin peka terhadap kepernilikan itas haknl,a
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The contradiction omong universalism ancl
cultural relativism often impede the passage of the
fulfillment of human rights of a nation. Die ti the
lack of understanding in interpreting human right,s
,.it also has implications for the implementatiin of
human rights in a community of nations , inclucling
Indonesia. Cultural issues are often a trigge-r.
widespread human rights violations . Inctoiisia
w-ith its communol culture see the issue o/'human
rights as an issue that can not be separatecl
.front
Indonesian society's perspective to the group So
not a violation of huntan right,s were violatecl y,hen
their htunanrights are not part o/'their grottp
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maupun hak orang lain.
Pertentangan antara

Abstrak.
Pertentangan antara ajaran universalisnte
clan relatiyisme budaya kerap rnenghambat
befalannya pemenuhan HAM suatu bangsa clan
negara. Akibat tidak adanya kesefahaman dalam
mengartikan HAM, maka berdatnpak pulct

ntaraknlto pelanggcryan HAM. Indones,io dengatt

kultur komunalnya ntelihat per.s,oalon ttTU
sebagai suatu per.soalan ))ong ticlcrk tlapctt
clipisahkan dctri cara panclctng ntasyarakat
Indone,s'ia terhadap kel o nryoknya. Ma ka bukcrnlah
s.uatu pelanggarctn HAIVI apabila yang terlcmggar.
hak as as iny a bukan b a g i a n d or. i ke I o t np o k me ri Ea.

Kata Kttnci ; Kulttu., HAM, Indonesia.

A. Latar Belakang.
Persoalan Hak Asasi Manusia (HAM)
menyangkut dimensi kehidupan manusia. HAM,

ada bukan karena diberikan oleh masvarakat dan
kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan
martabatnya sebagai manusia.2 pengakuan atas
eksistensi manusia menandakan bahwa manusia
sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan yang Maha
Kuasa, Allah SWT, patut memperoleh apresiasi

I
)
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Franz Magnis Suseno, Etika politik,. prinsip-prin.sip
Moral Dasar Kenegaraan Modern, pT. Gramedia Fustaki
Utan'ra, Jakarta. 2001, hal. I 2

l.

aran unil,ersal i srne dan

berjalannl,a pemenuhan FIAN4 suatu bangsa clan
negara. Hak kebebasan beragama selalu meniadi
debatable di kalangan masyarakat. Kebebasan
beragama di Indonesia mengalami konflik l,ang
berkepanjangan antara minoritas dan kelompok
)'ang mengatasnamakan rnayoritas. Bahkan
kebebasan beragama terhalang akibat negara
dalam pengaturann,va tidak melihat sosiopolitik
yang terjadi dalam rvilat,ah teftentu.

.

terhodap irnplementasi HAM dalant .sLtcttLt
ma,ryarakat bang,sa, ridak terkecttali Indottesicr.
Persoalan kultural kerap menjatli pemictt

aj

relativisme budayaJ kerap menghambat

Kekerasan dan intimidasi dalarr.r hal
kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan cli

lndonesia selalu nienjacli isu \,ang mengLrat.
Setidaknya The Sahid Institute rnencatat selama
tahun 201 1 terjacli 92 kasus pelanggaran kebebasan
beragama dan berkeyakinan di seluruh lndonesia.

Jr-rnrlal-i tersebut n'reningkat 18% c,lari tahun

sebelunnl,a vang diketahui sebanlak 62 liarsus.
Khusus pelarangan dan pentbatasan aktivitas
keagamaan

kegiatan ibadah tercatat sebanvak
Sedangkan tinclakan intimidasi i",,
allcaman kekerasan oleh aparat negara terdapat 20
kasus, pembiaran kekerasan i I kasus. kekerasan
dan pemaksaan keyakinan serta penyegelan dan
pelarangan rumah ibadah masing-masing 9 kasus.
Dan pelanggaran lain seperli kriminalisasi atar_r
atar"r

49 kasus.

;

Salah satu wacana 1,ang paling hangat dalant lnasa dua
dekade terakhir adalah konflik antara dua ,,icleolog-y',
1,ang
berbeda dalarx penerapan HAM dalam skala nasional.
1,aitu

universalisrne (universctli.sm) dan relativisme bLrdaya
(cultural relativism). Di satu sisi. universalisme
meny'atakan bahrva akan semakin banyak br:da1,a
"primitif" yang pada akhirnya berkernbang uritLtk
kerrudian rnenriliki sistem hukurl dan hak vanq santa
dengan budaya Barat. Relativisme budaya, ciisisi lain

rrenyatakan sebaliknya, 1,aitu bahrva suatu budat,a

tradisional tidak dapat diubah. (Rhona K. Smith, cjkk.
dalam Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko
Ril,adi [editor]. Hukum Hak Asasi Manusia. PUSHAM

tlll.

Yogl,akarra. 2008. hat. I 8-24).
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viktimisasi keyakinan t erdapat 4kasus.a
Untuk kasus tindakan intoleransi beragama
dan berkeyakinan di tahun 2011 naik menjadi 1g+
kasus (16%) dibandingkan tahun sebilumnya
hanya 134 kasus. Institusi negara tercatat men;adi
peJaku pelanggaran kebebasan beragama yang
paling banyak. Polisi menempati posisi pertama
(32kali), disusul Bupati, Waliliota, atau pejabat di
lingkungan pemerintah daerah sebanyak 28 kati.s
Kasus-kasus di atas memperlihatkan bahwa
negara belum mengakomodir dan melindungi
HAM warganya secara optimal, sebaliknya, justru
menj adi aktor pelanggaran HAM itu sendiri.
Kondisi di atas merupakan bagian kecil dari
persoalan HAM di Indonesia. Komisi untuk orang
hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS),i
mencatat bahwa penegakan hukum terhadap
pelanggaran HAM di Indonesia masih sungut
memprihatinkan. Negara selaku pemarrgku
kewajiban HAM belum melakukan - fungsinya
sebagaimana diamanatkan UUD 1945, yakni
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah fndonesia. Berikut data pelang garan
HAM yang pernah terj adi di Indonesia.
Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu yang
Belum Tersentuh Proses Hukum :
l. Pembantaian massal Tahun 1965-197O
Korban 1.500.000 Orang sebagian besar
merupakan anggota PKI, atau ormas yang

/

Sumiardi, Perlindtrngan Hctk Asdsi lllanusia cli Negara

Demokrasi

.

ian Kebebasan Beragama clan
& Nova
Umiyati (editor), To Fulfill & To protect : Mentbctcct
Kaj

Berkq;akinan di lndonesia, dalarn M. Syaf ie

Kastrs-Kasus Aktual tentang Hak Asctsi Manttsia,
PUSHAM U II, yogyakafi.a, 20 I 2,hat. I 3 4.
Ibid.
. KontraS, adalah sebuah gugus tugas benhrkan sejumlah

LSM (L?HAM, ELSAM, C?SM, prpHAM,

,ti\,

dan

sebuah organisasi mahasiswa pMII. KontraS dibentuk
pada2} Maret 1998. Gugus tugas ini semula bernama KIp_
HAM yang terbentuk pada tahun 1996. Sebagai komisi

yang. memartau persoalan HAM, KIP_HAM banyak
mendapat pengaduan dari masyarakat korban maupun
masyarakat yang berani menyampaikan aspirasinya
tentang problem HAM di daerah. Dalam perjalanannya
KontraS tidak hanya menangani masalah pinculikan din
penghilangan secara paksa tapi juga diminta oleh
masyarakat korban untuk menangani berbagai bentuk
kekerasan yang terjadi baik secara vertikal di Aieh, papua,
peristiwa Tanjung Priok dan Timor Timur maupun secara
horizontal seperti di Maluku, Sambas, Sampit, dan poso.

Selanjutnya, KontraS berkembang menjadi organisasi
yang independen dan banyak berpartisipasi dalam
membongkar praktik kekerasan dan pelanggaran HAM
s,ebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan. (diakses
dar ht tp s : // i d. m. w i kip e d i a. or g/w i ki/Ko m i s u ntuk O r an g

i

-i

Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, pada tanggal 5
September 201 5).
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dianggap berafiliasi dengannya seperti SOtsSi
BTI, Gerwani, PR, Lekra, dll. Sebagian besa,
dilakukan di luar proses hukum yang sah.
2. Penembakkan misterius',petrus" Tahun 19gl_

1985, Korban 1.678 orang sebagian besa:
merupakan tokoh kriminal, residivis. ata,.
mantan kriminal. Operasi militer ini bersita.
illegal dan dilakukan tanpa identitas institus,

yangjelas.
3. Kasus di Timor Timur pra Referendum, Tahur.
1974-1999. Ratusan ribu korban jiwa Dimula_
dari agresi militer TNI (Operasi Serojct

terhadap pemerintahan Fretilin yang sah cl.
Timor Timur. Sejak itu TimTim ,.tutri menjad:
daerah operasi militer rutin yang rawan terhaclap
tindak kekerasan aparat RI.
4. Kasus-kasurs di Aceh pra DOM, pada Tahul
1976-1989, Ribuan korban jiwa Semenjak
dideklarasikannya GAM oleh Hasan Di Tiro.
Aceh selalu menjadi daerah operasi militer
dengan intensitas kekerasan yang tinggi.
5. Kasus-kasus di Papua pada Tahun 1966-200l
fubuan korbanjiwa pada Operasi militer intensri'
dilakukan oleh TNI untuk merrghadapi OpN4.
Sebagian lagi berkaitan dengan. rrasalah
penguasaan sumber daya alam. antara
perusahaan tambang internasional. aparar
negara, berhadapan dengan pendr-rduk lokal.
6. Kasus Dr.rkun Santet Banvuwangi pada l'ahun

1998. Puluhan Korban .f irva. ketika
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a

puluhan orang ditahan dan luka-luka.

Insiden ini terjadi karena keinginan p'f. London

Sumatera untuk melakukan perluasan area
perkebunan ntereka, namLrn masvarakat
menolak upaya tersebut.
Sumber ; Litbang Kontra,S z
Persoalan di atas semakin kornplehs ketika
para aktivis pembela HAM di Indonesia kerap

mendapat ancaman dan intimidasi

dalan.r
menjalankan pekerjaannya. Meski dilindungi oleh
konstitusi dan berbagai peraturan perundangundangan, hingga kini perlindungan terhadap para
pembela HAM saat menjalankan pekerjaannl,a
masih rendah.
rvr','w.kontras.ors' data pelanggaran
pada

Vol. 22

aclanr

Pembantaian terhaclap tokoh masyarakat vanr:
dituduh dukun santet.
7. Kasr-is lVlarsinah pada fahun 1995. I pelakLr
utamanya tidak telsentuh, sementara orang lain
dijadikan karnbing hitam. Bukti keterlibatan
(t"epresi) militer di bidang perburuhan.
8. Kasus Bulukumba Tahun 2003,2 orang tewas.

-s Septernber 201 5.

HAM.pdf.
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Dari dokumentasi Komisi Nasional HAM
(Komnas HAM)I sepanjang Tahun 2012-2015,
tercatat ada 52 kasus yang menimpa para pembela
HAM di Indonesia dengan trend yang cenderung
meningkat dari. tahun ke tahun. Komnas HAM
mencatat sepanj ang tahun 20 12-20 15 pelanggaran
hak terhadap pembela HAM terus meningkat. Jika
pada tahun 2012hanyaada 5 laporan, pada tahun
2013 menjadi 14 laporan. Jumlah itu meningkat
dua kali lipat pada tahun 2014 dengan29laporan.
Pada tahun 20l5,tercatat sudah ada 5 laporan.l
Dari 52 kasus yang dialami pembela HAM,
jumlah pihak yang dilaporkan lebih banyak
dibandingkan dengan kasusnya, yakni 62 pelaku.
Ini terjadi karena seringkali aktor atau pelaku
pelanggaran dalam satu peristiwa bisa lebih dari
satu pihak. Misalnya dalam kasus yang terkait
dengan isu agraria, seringkali yang dilaporkan
arfiara lain pihak swasta, aparat pemerintah, dan

aparat keamanan. Laporan Komnas HAM
menyebutkan, polisi menjadi aktor pelanggaran
HAM terhadap pembela HAM yang paling banyak

mencoba menguak sedikit persoalan terkait dengan

kultur masyarakat Indonesia dalam menyikapi
persoalan HAM. Dari perumusan singkat di atas,
maka dapatlah dirumuskan permasalahan dalam
tulisan berikut, yakni apakah yang menjadi kendala
kultural masyarakat Indonesia terhadap
implementasi nilai-nilai HAM dalam kehidupan
bermasyarakat di Indonesia ?

C.

Implementasi Nilai-Nilai HAM.
Sampai hari ini HAM sulit menjadi nilai
kewargaan dalam masyarakat kita. Artinya HAM
masih dianggap norma asing yang bersifat
eksternal dan belum dibatinkan sebagai moral
warga dan menjadi life stile masyarakat, suatu
peradaban yang ditopang oleh HAM. Mengapa

peradaban

c.l. Pemahaman tentang Manusia sebagai

Data di atas, menunjukkan bahwa

pelanggaran terhadap hak-hak dasar warg a aegara
kerap terjadi di Indonesia, dimana pelakunya tidak

jarung adalah negara melalui aparat-aparatnya,
Tinggal lagi sekarang, bagaimanakah negara
menyikapi maraknya pelanggaran HAM yang

Maraknya kasus-kasus pelanggaran HAM di
Indonesia, menunjukkan kurangnya pemahaman
masyarakat Indonesia terhadap esensi kebebasan
dan penghormatan terhadap kebebasan itu sendiri.
Dengan kata lain masih rendahnya penghormatan
masyarakat kita terhadap HAM itu sendiri. Apa
,i Komnas HAM merriliki tugas sebagaimana diatur dalatl
Pasal 5 Keppres No. 50 Taliun 1993 1,akni sebagai berikut
a) menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional

Bangsa tentang

:

hak asasi manusia dengan tu.luan

mernberikan saran-saran mengenai kemungl<inan aksesi

..3rap

dail atau ratifikasinya, c) memantau dan menyelidiki
pelaksanaan hak asasi manusia serta pendapat,

, - an-t
-,leh

,..'

;

pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintahan
negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia, dan d)
mengadakan kerjasama regional dan internasional dalant
rangka memajr-kan dan melindungi itak asasi manusia.
Kompas, Ancarnan Pembel.a HAM Naik, iYegara Harus

SubyekHAM.
Subyek HAM adalah sesuatu yang abstrak
dan umum, yaitu manusia.ll Menurut F. Budi
Suhardiman,t2 jrka dikatakan bahwa manusia
memiliki hak, pernyataan itu mengandaikan
sekurangnya dua hal. Pertama, subyek hak itu
tidak dibatasi oleh kelompok konkret manapun,
entah itu agama, suku profesi, penutur bahasa, seks,
usia dan seterusnya. "Manusiat' tercakup didalam
kelompok manapun, tetapi bersamaan dengan itu
juga dibayangkan bahwa "manusia" tidak

tercakup di dalam kelompok manapun.
Pengalaman membuktikan bahwa kita sudah
selalu melibatkan diri di dalam sebuah masyarakat
konkret sebagai anggotakelompok ini atau itu, dan
tidak pemah sebagai manusia belaka. "Manusia"
dari hak-hak asasi adalah manusia belaka, padahal
manusia seperti itu tidak kita jumpai di barak-

Mengantbil Peran dengan Memberikan Perlindungctn,
Kornpas Rabu I 6 September20i 5, hal. 3.

5

wujud

B. PerumusanMasalah.

.

.;lika

e

HAM yang merupakan

terjadi di Indonesia.

dilaporkan s ep,anj ang tahun 20 I 2 -20 I 5 t o

uiengenai hak asasi manusia baik kepada masyarakat
lndonesia maupun kepada masl,arakat internasional, b)
mengkaji berbagai instruntent Perserikatan Bangsa-

-::.:
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penghormatan atas hak kemanusiaan sulit menjadi
nilai kewargaan di negeri kita ? apakah yang salah
dalam pemahaman tentang kemanusiaan di negeri
ini ?
Pertanyaan -pertanyaan itu menggelitik nalar
dan menggigit nurani. Mustahil memberi .iawaban
tuntas tentang hal ini. Untuk itu, uraian berikut
ini mencoba menjelaskan terhadap beberapa
persoalan dimaksud.

rakat

tara
lnva

yang menjadi kendala implementasi nilai-nilai
HAM ke dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tulisan ini

i,

Ihid.

12

F. Budi Hardiman. Hak-hak Asosi Manusia ['olcntik
dengon Agama dan Kebudoyaan, Penerbit Kanisius.
Yogl'akarta.20l l. hal. 130.
Ihid,hal.l30-131.
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barak pengungsian, lokasi-lokasi penggusuran,
klinik aborsi atau ladang-ladang pembantaian.
Manusia belaka hanya dapat kita temukan dalam
pikiran.

Kedua, karena tidak termasuk

ke

dalam
kelompok manapun, subyek hak-hak asasi itu juga
tidak termasuk ke dalam negara manapun.
"Manusia" mendahului keanggotaan ke dalam
sebuah negara. Jadi, sebelum seseorang itu warga
negara Indonesia, ia adalah manusia. Bersamaan

dengan itu hak-haknya sebagai manusia juga
mendahului negara. Padahal lazimnya kata 'hak'
selalu dikaitkan dengan sistem hukum positif.
Untuk mengatasi kesulitan membayangkan hakhak pra-positif dan kemanusiaan pra-negara itu,
para teoritikus kontrak seperti Hobbes, Locke dan
Rosseau, mengembangkan ilustrasi tentang state
of nature. Ilustrasi itu, seperti dikatakan Rosseau
sendiri, bersifat fiktif dan berfungsi untuk
membenarkan adanya hak-hak yang diemban oieh
manusia belaka, seperti hak untuk hidup, hak
kebebasan dan hak milik. Karena konsep itu
tumbuh dalam jradisi liberalisme, disini kita sebut
konsep liberal tentang manusia./3
r Pertama-tama harus dikatakan bahwa konsep
liberal tersebut tumbuh dalam konteks emansipasi
individu dari kolektivisme masyarakat tradisional.
Konsep itu lalu juga sangat kritis terhadap rezimrczim yang mengebiri kebebasan individu, seperti
fasisme, komunisme dan juga fundamentalisme
agama. Dengan memahami kemanusiaan sebagai
sesuatu yang melampaui tradisi kultural, kelompok
sosial ataupun negara, konsep ini membuka ruang
bagi kebebasan individu dengan melepaskannya
dari desakan-desakan kelompok otoritas di luar
dirinya. Berbagai perlindungan terhadap individu,
entah itu orang asing, anggota kelompok, dissident
dan seterusnya, dewasa ini sudah diakui secara
universal dan diturunkan dari konsep 'manusia'
tersebut. Berbagai kelompok pembela HAM
banyak bekerja dengan kekuatan visioner konsep
kemanusiaan universal yang diandaikan dalam
konsep liberal itu.

Meski demikian, seperti diketahui dari

Hannah Arendt,ta konsep lilberal itu
mengandung paradoks. Manusia yang memiliki
ciri hanya sebagai manusia akan sangat sulit

perlakukan sebagai ttsesama manusiatt. Kita
mengenal 'manusia', sebagai laki-laki dan
perempuan, orang Jawa atau orang Padang,
Hannah Arendt, Elemente und Ursprunge totoler
Herrschaft, Piper Verlag, Munchen, 1996, hal. 60-5.
Sebagaimanadikutip
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mengaborsi janin-janin, orang-orang yang
mengejar-ngejar anggota aliran terlarang dan
seterusnya mereka tidak menganggap diri mereka
melanggar hak-hak asasi karena para korban
mereka itu bukan "sesama manusia" bagi mereka,
melainkan perempuan, daging tumbuh, orang
Ahmadiyah, dan seterusnya.
Kitajuga dapatjuga mencermati sikap mereka
yang berkuasa. Sudah sejak lama, bagi mereka, apa

i; Ibid.hal.l3l.
/+.

Muslim atau Kristen, dan dengan cara itu kita
menganggapnya sebagai sesama manusia. Tanpa
kelompok, tanpa gender atau identitas particular
manapun, manusia juga tidak bisa memiliki hak.rs
Hanya jika manusia lebih daripada sekedar
manusia, iadapatmemiliki hak dan dengan cara itu
juga dapat diperlakukan sebagai sesama manusia.
Untuk dapat diperlakukan sebagai sesama
manusia, para korban itu harus lain daripada
sekedar manusia. 'Yang lain' daripada sekedar
manusia itu adalah keanggotaannya dalam sebuah
kelompok. Hanya dengan menjadi warga negara
seorang dapat memiliki hak.zr
Ada dua aspek yang patut diperhatikan dalam
kritik Arendt itu. Pertama, adalah bahwa HAM
harus diinstitusionalisasikan menjadi hak-hak
warga negara sehingga pelaksanaannya dijamin
oleh sistem hukum positif. Yang dimaksud dengan
institusionalisasi adalah proses konkretisasi HAM
yang beradapadaranah moral itu menjadi hak-hak
positif yang diklaim oleh warga negara sebagai
subyek-subyek hak itu. HAM berubah menjadi
hak-hak dasar (grundre c ht e) yang tercantum dal am
konstitusi. Dengan jalan itu setiap orang dalam
masyarakat tak tergantung suku, agama, kelompok
dan seterusnya memiliki hak dan diperlakukan
sama sebagai subyek hak itu. Apa yang disebut
"peradaban HAM" hanya dapat tumbuh dari
praksi s kew ar gane gar aan itu.
Kedua, adalah bahwa gambaran kemanusiaan
yang terkait dengan kelompok itu sebutlah konsep
komunitarian lebih riil dan vital daripada gambaran
kemanusiaan universal yang diandaikan dalam
konsep HAM. Karena gambaran itu lebih riil dan
lebih vital, kita tidak boleh mengabaikannya,
melainkan justru bertolak darinya. Dari gambaran
ekslusive ini muncul peremehan hak-hak asasi
orang lain. Besar kemungkinan bahwa suatu
kejahatan tidak dianggap sebagai kejahatan
melawan kemanusiaan karena para korbannya
bukan berasal dari kelompok para pelaku kejahatan
itu. Para pelaku trafficking, mereka yang

F.

Budi Hardiman.Ibid. hal. 132.
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yang disebut kejahatan HAM

li Hannah Arendt.
to Ibid.
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persoalan teknis politis belaka. para korban sama
sekali tidak dianggap sebagai sesama manusia dari
pihak yang berkuasa itu, melainkan sebagai target,
sarana, ataupun problem. Tentu bukan berasal dari
nafsu ataupun. kelemahan karakter manusia,
melainkan dari "maksim" yang mengacaukan
kemampuan untuk membedakan antara baik dan
jahat.t z Dikacaukan maksim itu, misalnya, mereka
yang membantai anggota PKI tidak menganggap
perbuatan itu sebagai jahat, melainkan justru
sebagai keutamaan, karena menganggap komunis
sebagai musuhrakyat.

c.2. Kemanusiaan dalam Kewarganegaraan.
Dari langkah pertama yang telah diulas di
atas, maka didapatlah dua konsep kemanusiaan,
yaitu: Konsep Liberal tentang kemanusiaan yang
melampaui kelompok dan Konsep komunitarian
t e nt ang kem anus i aan y qn g te r kai t kel o mp o k. p ada
langkah kedua ini, akan dimasuki persoalan yang
timbul akibat perbedaan diantara konsep-konsep
itu, suatupersoalan yang bercokol di kepala banyak
orang di Indopesia. Sudah dapat diduga bahwa
proses institusionalisasi HAM menjadi hak-hak
warga negara melibatkan tegangan antara kedua
konsep tersebut, maka proses itu menjadi cukup
rumit. Saat UUD Negara RI Tahun 1945 disusun,
gudah ada kecurigaan atas HAM sebagai bagian
individualisme Barat, maka dipertentangkan
dengan nilai-nilai kolektif tradisi kita.
Dengan mengutip kembali ungkapan
Soekarno, dalam suatu kesempatan pada Rapat
Pleno pembahasan rancangan UUD tanggal 15 Juli
1945, yangmengatakan:
... Buanglah sama sekali paham

individualisme itu, janganlah dimasukkan di
dalam UUD kita yang dinamakan ,,rights of
citizen" sebagai dianjurkan oleh Republik
Perancis itu adanya ...Tuan-tuan yang
terhormat ! Kita menghendaki keadilan sosial.
Buat apa grondwet menuliskan, bahwa

manusia bukan saja mempunyai hak
kemerdekaan suara, kemerdekaan hak

memberi suara, mengadakan persidangan dan
berapat, jikalau misalnya tidak ada sociale
rechtuaardigheid yang demikian itu? Buat apa
kita membikin grondwet, apa guna grondwet
lz

Konsep maksim berasal dari Kant dalam bukunya Kritik
der praktisclten Vernunft. Dengan maksim dimaksudkan
asas-asas apriori dalam pikiran kita yang tidak tergartung
pada keadaan empiris. Agnes Heller, ,,The Limits to

Natural Law and the Paradoxs of Evil,,, dalam Shute,
Stephen et.al (ed), On Human Rights, The Oxford
Amnesty Lectures 1993, Basic Books, New york, I993,
hal.156.

itu kalau tak dapat mengisi perut orang yang
hendak mati kelaparan. Grondwet yang berisi
droit de'l home et du citoyen itu, tidak bisa
menghilangkan kelaparannya orang yang
miskin yang hendak mati kelaparan. Maka
oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak
mendasarkan negara kita kepada paham
kekeluargaan, paham tolong menolong, paham
gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah

tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham
individualisme dan liberalisme daripadanya.t I
Ungkapan ini kemudian dipertegas Soepomo,
yang menyatakan sebagai berikut :

...UUD yang kami rancangkan, berdasar
atas paham kekeluargaan, tidak berdasar atas
paham perseorangan, yang telah kita tolak.
Pernyataan berkumpul dan berserikat di dalam

UUD adalah sistematik dari paham
perseorangan, oleh karena itu dengan
menyatakan hak bersidang dan berserikat di
dalam UUD kita akan menantang sistematik
paham kekeluargaan.Ig
Menunjukkan bahwa institusionalisasi HAM
ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di
Indonesia sudah merupakan persoalan utama
ketika negara ini hendak diwujudkan.
Contoh lain, tegangan itu adalah kontroversi
HAM Barat dan HAM Islam beberapa tahun
yang silam di Eropa.20 Perdebatan yang
mempertentangkan HAM dan apa yang disebut
kewajiban asasi manusia adalah contoh lain lagi.
Kita masih dapat menderet contoh-contoh lain
yang terjadi di Asia, misalnya, perdebatan seputar
nilai-nilaiAsia.
Pada dasarnya tidak ada pertentangan
diantara kedua konsep itu, jika kita melihat
keduanya sebagai suatu dinamika epistemis dalam
konsep HAM. Disini perlu dibedakan dua hal,
l8 Sirafroedin Bahaq et.al (Peny). Risalah Sidang BpLipKlPPKI 29 lVlei 1915-22 Agustus 1945, Sekretariat Negara
llepublik Indonesia, Jakarla, I 995, hal. 259.
/ e Ibid, l"tal. 21 5 -27 6.
20 HAM perspektil Barat mengalarni kritik tajam dari
kalangan rruslim. Diyakini bahrva HAM versi Barat
cenderung ernphirical and intellectual rninded. semenrara
HAM dalam perspektif [slarn bersandar pada otoritas
transcendental, walryu Tuhan. Perdebatan antara Islant
dan Barat juga terjadi dalam konteks filsafat hukum. Jadi.
kalau HAM juga dikajidalarn studi fiisalat hukurr. rralia

perbedaan sudut pandang secara filosofis tak bisa
dihindari. (lihat lebih lanjut N{ajda El-Muhtaj "social
Engineering dan Maslahat. suatu TIn jar-ran Filsafat

Hukunr Islarn dan Barat". dalam Minrbar Hukunr:
Aktualisasi Hukurr lslam. Ditbinpera. No. -52.'fhn. XII.
I\4ei-Juni. Jakar1a.200I . hal. 7l-82
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yaitu motivasi dan intuisi dalam praktik-praktik
HAM. Motivasi adalah dorongan batiniah untuk
memperlakukan seseorang sebagai sesama
manusia. Disini tercakup apa yang oleh Richard

Rorty'sentimentalistis', yakni

kemampuan
berempati terhadap seseorang karena ia berada
dalam situasi atau identitas kolektif yang sama:l
Rorty, mengatakan bahwa di masa Nazi orangorang Italia lebih solider terhadap orang-orang
Yahudi daripada orang-orang Eropa Utara bukan
karena melihat 'kemanusiaan universal' dalam
diri orang-orang Yahudi itu, melainkan karena
melihat mereka sebagai sesama warga kota,
sesama orang tua, sesama anggota klub hobby,
dan sebagainya. Sesama manusia disini tidak
ditemukan dalam setiap manusia, melainkan dalam
manusia sebagai korban kekejaman.2 z
Berbagai konsep komunitarian tidak boleh
dipertentangkan, melainkan harus dianggap
sebagai elemen motivasional yang menggerakkan
ethos pelaksanaan HAM. Tiap individu adalah
anggota sebuah kelompok konkret. Dia adalah
orang Jawa, ,maka bukan orang Batak, dan
seterusnya. Berbagai identitas komuniter ini
merupakan sumber-sumber motivasi pelaksanaan
HAM kareria 'rasa kemanusiaan' kita yang paling
'alamiah' ada dalam bentuk solidaritas komuniter.
Namun dalam hal partikular yang memotivasi rasa
kemanusiaan ini sudah terkandung intuisi tentang
kemanusiaan yang universal. Intuisi adalah
kemampuan rasional kita untuk menangkap
gambaran tentang kehadiran suatu keseluruhan
dalam bagian-bagian. Dalam fenomenologi
Husserl, kemampuan itu disebut wesenchau
(mengkontemplas ikan hakikat) . z s Meski berbedabeda, semua agama menyimpan intuisi rasional
tentang universalitas kondisi kemanusiaan dalam
tradisi-tradisi sakral mereka, seperti misalnya
bahwa hidup manusia itu berharga dan harus
dilindungi, bahwa kekejaman adalah hal terburuk
yang harus dicegah atau bahwa manusia mudah
menjadi obyek kekuatan di luar dirinya.
Jika isi intuisi rasional itu ingin dirumuskan,
akan berbunyi demikian; apayang membuat satu
sama lain sebagai manusia adalah kenyataan
bahwa kita adalah makhluk yang rapuh dan mudah
terluka, bahwa kita ini fana, takut akan kematian.
zl.

Richard Rorty, Human Rights, Rationality and
Sentimentaility, dalam Ishay Micheline R (ed), The

Human Rights Reade4 Routledge, New York, 199],hal,
266-267.
22 Asmara Nababan, Hak-hak Asasi Manusia dan Gereia,
dalam Tindage. Ruddy et.al (ed), Gereja dan Penegakan
HA M, Kanis izs, Yogyakarta,2}}&,hal' I 46.

zs lbid.
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Kesamaan nasib sebagai manusia ini tidak dap,,

direlatifkan di hadapan berbagai kons- komunitarian itu. Kesamaan conditio hunl::'.
.iika bisa dikatakan den"rikian membuat kt ..

menghormati setiap orang, bukan sentata-nla.-,
sebagai bagian kemanusiaan universal, melaink...:.
juga sebagai anggota kelompoknya. Mengap"
Karena kesamaan nasib sebagai manusia itu palin:
nyata dialami dalam kelompok particula:
"Kemanusaiaan universal" tidak dapa,
menderita dan tidak dapat dilukai. Yang dapa..
terluka dan menderita adalah manusia sebagaanggota komunitas tertentu, misalnya orang Aceh.
orang Ahmadiyah, mereka yang dituduh PKI.
mereka yang gerejanya dibakar dan sebagainl a
Dalam arti kesewenangan atas individu adalal
keseu,'enangan atas komunitasnya. Itu lalu disebu'
"tidak manusia*'i" seperti dikatakan f,1'otarcl.
"ntengusir orong asing adaloh mengusir
komunitcrs manusiu, clan dengan cora itu andu
mengusir cliri ando sendiri dari kotnunitos itu".21
Jadi, jika motivasi yang bertolak dari berbagai
solidaritas komuniter tersebut ditarik keluar
ternbok-tembok ekslusifn-va oleh intuisi rasional
yang menangkap kesamaan nasib umat manusilr
itu, berbagai konsep komunitarian tentaug tnanusia
tidak akan saling berbenturan. Sebaliknya, Llpa)'.1upaya untuk mempeftentangkan HAN{ clengarl
islarn. HAM dengan nilai-niiai Asia, atau lIAN'I
dengan nilai-ni1ai komuniter tertentu akarl tanlpak

sebagai rekayasa

politis r-ang justn-r :rkat.l

menambah isi kas kekuasaan rezim peleceh HAN4.
Dengan mengatakan bahrva FIAN4 itu bukan

budal,s kita, fokus perhatian kita dialihkan clarr
kenl'ataan bahrva t-nartabat manltsia telall
ciinistakan kepada pertarungan ideologis y'ar-ig picik

dan menglilur-ulur rvaktu. Hanl'a jika

inturisi

universal tentang kesamaan nasib manusia itn
ditangkap dan mendorong praksis 1'ang benar,
berbagai solidaritas etnis dalam masyarakat akan
meluas meniadi solidaritas warga negara. Untr-rk
itu, deliberasi publik;s harus diintefsiflran clan
media mendukung memori kolektif dengan narasinarasi tentang kejahatan pelanggaran HAM agar
kehidupan tetap teri indung.
Polities (kata Yunani untuk wargu ncgara)
br-rkanlah ethnos (kata Yunoni untuk bctngsa)'
rnelainkan melampauinya. Ia tidak dikenali lewat
tanah dan darah, jenis kelamin ataupuu
kepercay'aannva. nlelainkan leu'at hak-haknl'a
t+ Jean-Francois L1'otard, The Other's Right's' dalanl
Shute. Stephen. et.al (ecl) on Human Rights,-l-he Orfbrd
At'nnesn Lecturc's. 1993. Basic Books. 1993. hal l36'

.

(kata yunani untuk negcrrct).
konsep
kewarganegaraan dan terkaiclung
91*
himbauan untuk menghormati martabat manusia.
s.ebagai anggota polis

dapat

.-,nsep

ntalta

_.

bahwa warga negara tidak boleh

..

kita
:- illata

didiskriminasikan, direpresi ataupun dibiarkan
marginal, bahwa warga negara bebas untuk
berbeda pendapat dan keyakinan, bahwa warga
negara harus mendapat peluang yang sama untuk
kesejahteraan ekonomis, pengakuan identitas
kultural dan kebebasan berkumpul. Dalam afti
ini dapat dikatakan bahrva kemanusiaan

t r nkan
:uapa?

raling
..'Lrlar.

Japat
Japat

mengejawantah secara politis dalam

:L-,agai

kewarganegataan. Sebagai *u.ga negaralah kita
mengatasi tembok-tembok etnisitas kita dengan
mengambilalih posisi sebagai anggota sebuah ies
publica. Hal ini menjadi mungkin bukan hanya
karena kita berbicara dalam bahasa yang sama.
memiliki sejarah yang sama, dan seterusnya.

-\ceh,
PKI.
-rinya.
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melainkan juga karena kita sebagai ,ror,uriu
rnembutuhkan proteksi dari kekejaman yang
timbul akibat kerapuhan dan kerentanan 'kodratl
kita sendiri terhadap yangjahat.
Dengan pgradaban HAM. dimaksudkan tidak
hanya integrasi HAM ke dalam sistem hukum
positif, melainkan terlebih proses internalisasi
HAM menj adi ethos atau lifestyle para
\\iarganegara. Proses internalisasi ini terkenclala
sehingea HAN4 masih rnenjadi norma eksternal.
\4enurut F. Budi Hardiman,26 persoalan terhadap

apa yang rnenjadi kendala internalisasi nilai_nilii
I-{AM ke dalan:r budaya nlasyarakat kita yakni

sebagai berikut

'hak'

iidak bersifat sentral dalarn konsep kemanusiaan
komunitarian seperti yang climiliki masyarakal
Lrdonesia. Alih-alih hak. orang kita bani,ai bicara
tentang kewajiban, seperti kewajiban agatna,

-, itLt
'

tlal,
rkan
:

:',tuk

-'-; Deliberasi secara luas sebagai suaru proses politis melalui
suatu kelompoli yang para anggotanya secara seksanta
rnemeriksa suatu masalah dan tiba pada sLratu soiusi yang

beralasan baik setelah melervati suatu periodelran!
inklusifdan saling menghargai perbedaan sudut punaun!

ilan
i:;t si.lgar

yang ada dalant.kelornpok tersebut. proses deliberasi
inl
ditandai dengan adanya proses analiiis dan proses sosial.
Sejalan dengan hal tersebut muncul gagasat] barr-r tentang
adanya tranformasi dari ruang prbht dan deliberasi
publik, dimana kehadiran media biru dianggap memiliki

:.il'ct)

)(r,
-.
:rr at

potensi sebagai ruang publik
i,3ng baru' (http://e_
journal.uajy.ac.idl2390l Sadipun, Ii{aria Christine

Anggraeni, Deliherasi Publik Datant Interaksi Kontentar

.ipLlll

..llr

Pembaco di Situs Berita Kompas.Com dan Social Meclia
Kompasictna, diakses tgl. l-j Maret 20 16.). lebih lanjur

a

dapat
: .r i:itlt
, :ord

-'r

juga dibaca F. Budi Hartliman,

Demokro.si

Dcl ibcr or i I Karr isius. yog.vakarra, 2009.
F. Budi Hardiman, Hak Asasi Manusia polenik tlengan
Agama dan Kebudoyaan,Op.Cit, hal. I 3g_ 1,11.

cjan

kita kurang dari 'kultur hak', dan ini sansat
merugikan orang banyak. Mengapa? karJra

praktis setiap individu yang tidak memiliki hak itu

juga akan tidak teriindung dari kese,uvenangan.
Alih-aiih kultur hak, masyarakat kita cendeiung

mengembangkan kultur kewajiban. Hak lalu
dianggap berangkat dari tradisi konflik. padahal
yang dianggap nilai 'asli' adalah harmoni. Tentu
hal ini merupakan kesalahpahantan yang
menguntungkan rezim peleceh HAM, kirena
sebagian besar anggota masyarakat kita cenderung

bungkam atas pelanggaran HAM yang telah ii
lakukan. Orang muclah lupa bahwa persoalan
sesungguhnya tidak terletak pada kontracliksi
antara individualisme atau br_rkan. antara traclisi
konflik atau bukan. melainkan pada kenyataan
mengerikan bahwa manusia adalal-r makhluk yang
marrpu melakukan kekejaman sekaligus rentan
untuk menjadi korban kekejaman. Dia kejam
bukan karena dia kuat. melainkan justru kareria ia
tak berdaya. lalu mengira bisa menstabilkan
hidupnya dengan melukai yang lain.;z Intensi
HAM sebagai suatu hak adalah melinclunsi
mannsia tidak hanya dari kekejaman orang iain.
melainkanjuga dari godaan untuk bertinclak kejam
terhaclap orang lain. Kegagalart rncngerti inrensl ini
bukan hanva soal teoritis. melainkan lebih pada
soal praktis, 1,akni i emahr.rya kehendak bai k.

Kedtto, peradaban IJAM

antro po se n t ri s rn e.

:

Pertantct, harus dikatakan bahw,a istilah

kervajiban marga, kewa.jiban kantor"

sebagainya. Dengan ungkapan lain. nrasl,arakat

mengganclaikan

v a i t u pan d arr-e a n b ah

r.r

a

r.n

an

Lr

sia

bertang-cungjarvab terhadap nasib cian se.jarahny,a
sendiri. Dalam wa\vasan antroposentrisrne itu.
kejaha_tan pelanggaran HAM dianggap sebagai

kesalahan manusia yang bisa dituntut. bukln
peristiwa alamiah belaka. Dalam mentalitas
kebanl'akan orang kita, karena terjadi siklus-siklus
kekerasan massa. kekejaman cialam skala massal
juga dilihat sebagai serracam bencana kolektif atar_r
"murka-Tuhan" l,ang di dalarnnl,a orang ticlak
dapat menuntut tanggungjarvab kepada siapapun.
Kekejaman dilupakan. tak ada narasi tentangrr,,-,a.
dan leu,at kelupaan atau bahkan melupakan selaiah
itu. keke.iaman makin tampak sebagai peristina

alamiah yang "menimpa" bagai nasib

br_rta.

Kengerian yang terpantul dari gambar buruk dari
kita sendiri buru-buru kita rutupi dengan sikap
seolah-olah hal itu tak pernah terjadi. Sikap rncnipr_r
diri seperti itu tidak cocok dengan ethos HANl r,aig
menuntut pertanggungjawaban pelakLr kekejanran
itu demi terulangnya peristiu,a negatif itu.
-rr Ibid. hal.

138.
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Ketiga, peradaban HAM tidak tumbuh dalam
ruang kosong, melainkan berkembang dalam

praktik republikanisme. Seperti ditulis Arendt,

"pengalaman dasar rePublik adulah

kebersamuan dengan sesfima warga yang sama
kuatnya".28 Kita memang hidup dalam sebuah
republik, namun pengalaman dasar republik itu
belum kita alami, antara lain karena mentalitas
bangsa jajahan dan infantilisasi oleh tezimotoriter

selama tiga dasawarsa. Pertarungan tidak
seimbang antarakuat dan yang lemah masih terjadi
di berbagai bidang. Pihak yang kuat itu birokrat,
investor, pemilik boleh bicara dalam " bah asa hakhak" dan memiliki semua hak yang mereka
perlukan untuk hidup, sementara yang lemah
dianggap tidak pantas untuk memiliki atau
mengklaim haknya. Keadaan yang amat tidak

ini

membuat individu condong
kelompol*ya, entah itu
belakang
di
berlindung
seimbang

suku atau agama.Ia terhalang untuk melampaui
wawasan etno sentrisny a dan parti sipasi politi sny a
sangat rendah. Kebijakan floating massa kini dan
memandulkan civil society sebagai inisiatif warga
negara. Globalisasi disatu pihak membantu
sosialisasi HAM, naslun di lain pihak memberi
tantangan tersendiri karena globalisasi pasar juga
memperparah krisis solidaritas warga. Dulu

individu diperlakukan sebagai obyek

kuasa,

sekarang sebagai obyek pasar. Lemahnya praktik
republikanisme itu memperlambat proses
internalisasi HAM menjadi ethos dalam
masyarakatkita.
Keempat, praktik republikanisme yang baru

saja dibicarakan banyak ditentukan oleh jenis
kepemimpinan yang membantu pertumbuhan
peradaban HAM. Kepemimpinan yang cocok
untuk peradaban HAM adalah yang mendasarkan
praktik-praktik kenegaraan pada HAM dan terus
menyempurnakan konstitusi agar makin sesuai
dengan HAM. Immanuel Kant, menyebut tipe ini
"politikus yang moralistis".zg Kita belum lama
berpengalaman dengan jenis kepemimpinan ini,
karena praktis baru sejak era reforrnasi mencoba
mempraktikkannya. Itupun baru sebatas wacana
politis, karena persoalan pelanggaran berat atas
HAM di masa lalu juga tidak diselesaikan sampai
sekarang. Yang lama bercokol dan berural-akar
zB.

Hannah Arendt, Elemente und Unspruge totaler

H errs chaft, Piper, Munch en, 1996, hal. 97 2,sebagaimana
dikutip F. Budi Hardiman, Op.Cit, hal. 139.
29. Im m an u el Kant, Zum ew i g en F r i e den, R e c I am, Stuttgart,
1984, hal. 38. Edisi bahasa Indonesia Immanuel Kant,

Menuju Perdamaian Abadi, Mizart, Bandung, 2005, hal'
99.

)/-
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di negeri kita adalah kepemimpinan \;a1,.
menyalahgunakan moral dan agama, Lltltt:.

keuntungan dan kekuasaaltnya sendiri dengan car:.
provokasi dan manipulasi massa. Tipe macanr ir'.
yang disebut Kant "moralis politis" telah kit.,
alami sepanjang Orde Baru dan masih bertaha:
dalam beberapa praktik politik identitas didaerahdaerah kita diera reformasi ini. Pihak-pihak yani

mengacaukan intensi HAM dengar

mengltontroversikan konsep kemanusiaaikomunitarian dan liberal termasuk dalam jeni.
moralis politis ini, maka kita membahasul;'

panjang lebar di atas sebagai persoalan yang serir-rs
Selama jenis kepemimpinan moralis politis in.

diberi peluang untuk tumbuh. selama itu .iugir
ke.iahatan-kejahatan pelanggaran I{AM tetap tidak
tersentuh.

Kelima, dan terakhir, peradaban HANl
berkembang dalam dukungan agama karena agama
mengandung intuisi kemantisiaan yang melampaui
suku-suku dan bangsa (meski tidak meLampaui
kekl'tasctn agama itu sendiri). Di Indonesia
peradaban HAM sulit tumbuh karena kurangnl'a
dukungan dali agama-agama untuk isu-isu HAIVI

di lndonesia kerap sibuk der-igan
ritualisme dan narsisme atas kelompoknl a.
Agama-agama

N4ereka sangat sensitif dan artikr-rlatif terhadap
n-iasalah kesusilaan, tapi anehnya menjadi bisu clan
keluh terhadap isu-istt korr-rpsi dan pelanggararl
HAN4.J,'l'er-rtu ada aktivis dari kelompok agatlanamun itu hanlra sebatas identitas personal. Dalarn
agama itu sendiri ticlak terjadi henneneutili
transformatik yang pro-HAM, sehingga seorang
muslim yang pro-HAM, misalnya diarlggap
'sckularis' atau'anti-islam' oleh komunitasnya.
Keadaan nrakin parah bila semr-ra ini disertai

provokasi vulgar dari kelompok-kelompok

ekstremis agama yang dibayar untuk mengacalt
republik ini. Mindset seperti ini sangat
rnenghambat sosialisasi HAM. .ladi. selama
agama-agama khusttsnya para pemin-rpim mereka
tidak memasukkan penegakan HAM sebagai
bagian kewaiiban religius mereka. selama itLr pLrla
pertumbuhan peradaban HAM akan tetap
terharnbat seperti,vang kita alami sampai sekarang.

D. Penutup.

Persoalan HAM tidak terlePas dari

penerimaan mas.varakat dimana nilai-nilai HAM
tersebut akan diberlakukan. HAM mernanglah
J0 Geortle Junus Aditjondro, Cereja, Korultsi dan Scpirtt'ct

Strara rnenentong Pelonggar(tn HAM, dalan Ruddl'
Tindage, et.al (ed), Gereja don Penegokan HAlr4,
Kanisius. \'og1'akar1a. 2008, hal. 207.
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universal, namun kendala kultural dimana nilai_

nilai HAM akan diimplementasikan tetaplah
merupakan kendala yang tidak dapat
dikesampingkan ketika mempersoalkan

universalitas nilai-nilai HAM dimaksud. Dikaitkan
dengan Indonesia yang pada dasarnya adalah
negara dimana rakyatnya didominasi oleh suatu
kultur komunal yang merupakan warisan turuntemurun dimana manusia Indonesia adalah satu
kesatuan komunitas yang tidak dapat dipandang
terpisah yang tentunya berbeda dengan pandangan
Barat yang lebih bersifat individualistik, sehingga

memudahkan implementasi

HAM dalanr

pergauiannya karena kepentingan individu menj adi
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