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engkapnya, dia bernama Asmara Victor Michael Nababan.
Kalau mau lebih lengkap lagi dengan mencantumkantitelnya,
dia bergelar Sarjana Hukum, lulusan Fakultas Hukum Universitas
Nanguneneraganca

hanya itu, ijazah kesarjanaannyapun -—dulu-—- nyarisdia bakar, usai
wisuda. Kendati rencana itu gagal, toh lembaran ijazah itu hingga
kini tidak pernah dia ambil. "Karena kami muak melihat orang-orang
yang menganggap gelar sarjana itu sangat hebat," katanya.
Nanaan angenenaenSule

Plate pernah Dagarenii MNkaLenNaaJamie INI
"Mungkin, ini mungkin ya, tahun 1975," ucapnya.”
PaSunNuunoNuNGje anak-

anaknya, termasuk usia dan pendidikannya. Sangistri, Magdalena
Sitorus, telah melahirkan Juanita, 22 tahun, Natasha (20), Aviva 18),

dan Jechonathan (11). Anak pertama kuliah di Fakultas Sastra Jurusan
Sastra Jerman UI, anak kedua kdLanal Perngrn daTuakin
Hukum UI, anak Gr ambil jurusan Pendidikan di Universitas
Purangannun unagiBring

Setidaknya, dari perkara gelar dan ijazah di atas, kita bisa sedikit
menyimpul-nyimpulkan macam apa sosok mantan aktivis mahasiswa
Alan Nekat NataMunaKeringajeng aktivis LSMearlyetaloaYa
Masyarakat), selain sebagai salah seorang anggota Komnas HAM.
Tidak tanggung-tanggung, sebagai aktivis LSM, posisinya sekarang
adalah sebagai Direktur INFID (International NGO's Forum on
Indonesian Development), yang beranggotakan 40 LSM.

Sebagai orang INFIDPj bersama-sama Zoemrotin Soesilo, Eltakim
Sitorus, serta dua pimpinan LSM asing: Prof. Murraydan Janet Hunt-
- sampai diundang Kuasa Usaha Ad-Interim Kedubes RI di Canberra,
Australia, akhir April 1996, yang berharap agar TAYON Lean
tergabung dalam INFID lebih berpikir positif perihal Perkan di
Indonesia, termasuk agar juga menjauhi konflik ta Us Ka
pertentangan LSM dengan pemerintah.

Singkat kata, kalau mau Beyeju secara Baen jauh-jauh hari
sebelum awal-awal November 1996 ini pemerintahmeniupkan adanya
30-an 'LSM bermasalah', Asmara Nababan tak lagiperlu terkaget-
Paneni orgarena pun DeeMe
pertama atas LSM Indonesia.

PngAlornee(Kaoto taN Apu PNMAN Pain aa!
mutakhir --perihal 'LSM bermasalah' atau 'LSM yangdimasalahkan'
serta kian bertubi-tubinya kerja ji tapinaHuLujes PeraP  
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"Kabinet yang seka-
rang agak sangat
merosot. Beda sama
kabinet yang Ialu,
kita sangat banyak
melakukan dialog
dengan Rudini. Seka-
rang, nggak. Kalau
kita minta dialog
PNaneterMN Lutai
ngapain?"

dan perlindungan hak-hak asasi manusia
Jadi, TebenarnyaMnitu diwa-

 

 

aadanyakerjasama dari ketigaaktor
itu, sulit sekali. Kalau kita lihat Deklarasi
Wina
pemerintahyang menandatanganidekla,
rasi tersebut wajib bekerjasama dengan
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a dengan perwujPn
an? Kebebasanun-

tu mengeluarkan pendapat Sekarang
embatasan terhadap pers
"5 lama ermen

be ni KomnasNadianggap
stablish mampu menam-

ung berbagai masalah yangtimbul.
t pendapat mereka. Kita lain lagi.

sebaliknya,kal

al j egitu..
n kasu 2 Tadjud
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   dengan mendirikan Komnas HAM
ini, kan itu“— ian TnNeAm-.,   

     
    

   

  

      
  

  

   

     

  

 

pelanggaran HAM yang dilakukan per-
| ka.Duludilakukan secara

| karangtindakan hukum.
“Tapi, Maa ringan!

  

luar negeri?

 

WImenyetujui Permenoen
kok! Dengan SPS (Serikat Penerbit Surat-

bar)? $ diri tidak merasaituseba-
. Kancelaka di situ!

PWI mungkin tak memasalahkan,
tapipers secaraumum menganggap 1
itu masalah.
ItuPaSebenarnya —

 

   

    

  

 

volt dengan Komnas HAM. MariTa
. diskusi. Pada kasus Tempo, kita keras.        
 
setback. Dalam pertemuan intern kita

1Detik, dan
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limas—————
 

 diametral langsung bertentangan de

Right! Bukan ABRI-nyayang dihu-
kum.

Jadi, dalam dunia pers juga harus
ada oknum?

— Ha-ha-ha. Itu kalau kita mau meng-
artikannya secara konyol. Tapi, secara
undang-undang kan sudah ditentukan
penanggungjawab. Lho, apa artinya
penanggungjawab?Istilah itu sendiri kan
sudah menjelaskan maksudnya.

Keberatannya apa sih, kok tidak
mau memakaiaturan yang sudah ada?

Kontrolnya menjadi lemah. Justru
penguasa mau mengontrol. Menyetir,
mengendalikan pers.Mereka punya ke-

garan hak-hak asasi manusia.
|. Kalau tanpa pengaduan, apa Kom
nas HAM tidak bisa bertindak?

Bisa. Bisa. Tapi, kita kembalipada
persoalan prioritas dengan keter-
batasan, limitasi 'daripada' kapasitas
Komnas. Tahun lalu misalnya, kita
sudah merekomendasikan ke pemerin-
tah Indonesia untuk meratifikasi dua
konvensi yaitu Conventions Agains
Torture dan Conventions Against Rac-
ism. Setiap tahun targetnya dua

konvensi yang kami rekomendasikan$
untuk diratifikasi oleh pemerintah
Indonesia dalamkerangka memperkuat
perlindungan hak-hak asasi manusia.

'vensi yang diratifikasi?
Belum, belum selesai. Tahun 1995, NP

dua. Kita kirim surat kepada presiden.$
Menurut pendapat Komnas HAM, $
alasannyaini-ini, duataini agar. |
diratifikasi.

Reaksinya?
Oh,bagus. Tapi rupanya pemerin

tah dan DPR punyaprioritas lain. Satu
'hal yang perlukitapertimbangkan,
pemajuan dan proteksi itu kerjasama
“dari tiga aktor tadi. Ketiganyaharu
memberikan kontribusinyayang besar
Taruhlah sektor masyarakat yangsering
diwakili oleh LSM.Tapi yang manasi
yang secara sungguh-sungguh mende
Sakkankepada pemerintahsupayait
diratifikasi? Mau pendekatan formal?
Oke! PDI, PPP, dan Golkar. Dariketi
ganya, mana yang sudah melihatbah
wasoal penyiksaan itu soalserius,yang

    

ngan Pancasila? Itu langsung menohok
Pancasila, sila Perikemanusiaankan?
Nah, kapantiga partai ini ngomong?
Pimpinan umat, kiai,pendeta, uskup,
manayang mendesakkansoalitu
Belum juga! Jadi, seakan-akan Komnas

HAMitu satu-satunya yang harus. Pada
hal, bukan hanya Komnas HAM
seharusnya.

Berarti itu menanekat
.. (Menyahut cepat) Edukasi! Pendi
dikan.Makanya, sebenarnya,kalaukit
lihat rekomendasi-rekomendasi dari
PBB, edukasi itu menjadi salahsatu
Tua sangat Dn Human right

  

40

kuasaan, yang potensial untuk prana

Jadi, tahun ini pun ada dua kon- |

education. Kita nggak tahu, kita nggak
sadar bahwa 1995 sampai tahun 2004
adalaha decadefor humanright education.
Dekade pendidikan hak asasi manusia
itu dinyatakan Sidang Umum PBBtahun
lalu. Tapi kita nggak aware. Kenapa PBB
harus menentukan satudekade pendidik-
an hak asasimanusia, memang terpulang
kepada anggota masing-masing untuk
menterjemahkanitu ke dalam program
nasionalnya. National action plan-nya.
Nah, sudah adanggak nationalaction
plan 'diIndonesia untuk memajukan pen-
didikan natasasi manusia Ta—
2004? .

  

 

  
 
 

 

 

 

 

 

   

   

     
   

     

   
      

      
  

      

 

  
     

  
  
   

 

  
  
    

   
  

    
    

 

  
    
  

   

   

     

  
  

 

| LSMmenghantam kebijakan tersebut

Bahkan, kesannya, malah orang-
orang LSM yang menggerakkan, diang-
gap berbahaya?

Itu juga. Itu lagi kan? Ha-ha-ha. Ada
ungkapan 'LSM bermasalah' itu kan? Itu
yang sarat disayangkan. Ambil contoh
Elsam (dipimpin oleh Abdul Hakim
Garuda Nusantara, SH. LLM, Red). Dua

tahun lalu, dia sudah langsung membuat
studi mengenai penyiksaan, menyemi-
narkannya, menerbitkan bukunya, lalu

menyiapkan Rancangan Undang-Un-
dangnya. Dan RUUitu sudah diserahkan
kepada pemerintah. Sebagai LSM, dia
sudah melakukanyang terbaik yang dia
bisa buat. Ibarat kata, "Kalau Iu setuju,

tinggal teken aja!" Sudahdisiapkan,
gratis lagi. Itu kan kontribusi yang
positif. Kalau dimusuhin, apa lagi
kecuali arogansi kekuasaan?

Jadi, persoalannya sebenarnya “
(mana?!

Dialog. Kerjasama lahir dari datoe
anpa dialog tidak akan ada kerjasama.

Kalau dialog ketiga aktor ini minimum,
kerjasamanya juga akan minimum.

Nampaknya, juga ada kekhawa-
tiran di antara orang-orang LSM ka-
laubanyak dialog dengan pemerin-
tah nanti dianggap LSM pa merah?

Tidak juga, ah!
Kalau begitu, mengapa tidak ada

dialog?
Nggak tahu. Terutama barangkali

dari pemerintahnya sendiri. Kabinet
'yang sekarang agak sangat merosot.
Beda sama kabinet yang lalu, kita
sangat banyak melakukan dialog
dengan Rudini. Sekarang, nggak. Kalau
kita mintadialog tidak diladeni, mau

apain?
Kalau dulu ada masalah, kita minta

ngomong, dan sambutannyabaik. Pada
' saat yang lain, pemerintah, Rudini,
merasa ada masalah, lalu mengajak
kita kumpul. Memang nggak sepakat
kita terhadap isu-isu tertentu, tapi
paling tidak ada kesempatan untuk
saling mengetahui posisi. Selama ini,
LSM sudahbanyaksekali menawarkan
untuk dialog dan rejected. Kecuali
Bappenas, walaupun follow-up belum
ada. Waktu itu, Bappenas meminta
LSM berdiskusi mengenai bendungan.
' Memangnya ada apa dengan

' bendungan?
— Adakesulitan pemerintah sekarang
untuk mencari pinjaman untuk mem-
biayai bendungan. Dia katakan, "Hei,
LSM tujuannya kan untuk kemakmur-

| an rakyat, bendunganini untuk kemak-
muran rakyat juga. Kenapakita nggak
diskusi supaya pemerintah dapat
meminjam uang untuk pembangunan
bendungan." Karena kecendrungan

   
  

  

  
  

 

  

 

  
  

    

  

     

 

  

 

dan dunia memang makin tidak mau.
Bank Dunia tidak mau. Itu ada kaitan-
nya dengan peristiwa Kedungombo.
ADB, Asia Development Bank, juga
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berpikir setengah mampus kalau untuk
membiayai pembangunan bendungan.

'Ini berhubungan dengan rencana
pembangunan bendungan di Jawa Barat
itu Iho. Sudah tiga tahun pemerintah
mencari pinjaman, nggak dapat-dapat.

Sikap LSM atas ajakan dialog itu
bagaimana?

“ Waktu itu, kita katakan oke, tapi

pertama, mari kita evaluasi duluseluruh
bendungan yang sudah dibangun oleh
Orde Baru. Mari kita evaluasi cost and
benefit-nya. Jangan satuper satu. Selu-
ruhnya. Kalau cost and benefit-nya besar,
LSM pasti akan mendukung. "Oya, ide
bagus," katanya. Tapi sudah setahun be-
lum ada evaluasinya. Sebenarnya, itu
bisa dievaluasi dalam kerangka energy
policy. Kalau banyak ruginya, ngapain
diterusin?

Kayaknya, pemerintah rn PR,
public relation officer?

Salah satunya ha-ha-
ha.

Tapi, Komnas HAM
sendiri sebenarnya PR
juga bagi pemerintah?

Salah satu, ya. Ka-
dang-kadang LSM meng-
anggap Komnas itu PR
pemerintah untuk luar
negeri. Pemerintah
menganggap Komnas
HAM terlampau ber-
pihak, berseberangan
dengan pemerintah. Ta-
pi, yang benar, Komnas
HAM itu independen.
Keinginan Komnas sen-
diri independen.
(Awal November pe-.—

merintah, lewat Dirjengd
Sospol Depdagri Sutoyo
NK, menyatakan ada 31
atau 32 'LSM bermasalah'
tanpa merinci namanya
masing-masing. Adalah Asmara Nababan
juga yang kemudianmereaksinya. Katanya,
"Pengumuman pemerintah itu tidakjelas”).

Soal 'LSM bermasalah', Komnas

HAM sudah berdialog dengan LSM?
Belum. Informal sih ada. Artinya,

menyampaikansecara informal. Lho, ini
apa-apaan 'LSM bermasalah'. Ll
pemerintah mempunyaidefinisi yang
sama tentang LSM? Sebab, dugaan kita,
per-definisi kita sudah berbedadengan
Menko Polkam atau dengan Depdagri.0
Mereka memasukkan LSM di bawah

Undang-Undang Organisasi Kema-
syarakat No. 8 tahun 1985. Padahal,
sejak proses pembuatan Undang-Undang
tahun 1985, LSM mengatakan bahwa
LSM bukan ormas. Perbedaannyasignifi-
kan. Ormasitu didasarkan kepadasistem
keanggotaan, punya cabang. LSM tidak
memakaisistem keanggotaan. Bekerja di
LSM bisa,tapi ituhubungankerja. Kalau
anggota Kosgoro kan bukankerja, mem-
bership. Kalau LSM dimasukkan ormas, '

TIARA 171, 1 Desember 1996

Apakah

ya nggak mau, wong ini negara hukum,
kok.

Kalau yang diberlakukan padaLSM
adalah UU Keormasan, berarti posisi

LSM lemah sekali.
Iya! Kalau itu diterapkan, ada keten-

tuan dalam Undang-Undang Keormasan,
bantuan dari luar negeri harus dapat
izin dari pemerintah. Selama ini, un-

dang-undangitu tidak berlaku samakita.
Mendapatbantuandari luar Tn kita
bilang itulegal.

bermasalah' itu ada niatan untuklebih
mengontrol?

Ya, kontrol! Dua tahun lalu, Dep-
dagri juga berencana mengeluarkan
Keppres mengenai LSM.Kita tolak. Kalau
maudiregulasi, undang-undangnyasaja.

Ada yang mengatakan, soal LSM
ini adalah program Paha beri-
kutnya setelah PDI. 7

 

   

 

  

 

    
   

     

  

  

 

  
   

   

 

  

 

   
 

DENGANSI BUNGSUBERMAIN CATUR.“Kungkadang,kagetjagaketika
tahu anak-anakkritis terhadap saya.” .

Itu perasaan LSM sekarang. Mereka
menjadi target. Tuduhandari Sonny —
Harsono, umpamanya, mengenai 65
LSM yang bergabung dalam konsorsium
pembaruanagraria. "Wah, LSMini
tujuannya untuk mengubah undang-
undang, menggunakan cara-cara seperti
PRDyangidentik dengan cara-caraPKI,
katanya. Tuduhansemacam itu konyol
lagi. Kalau memang dia merasa ada
something wrong dengan 65LSM, panggil
dong! Jadi, mereka menjadikannya isu
dalam pengertian negatif. Yang tidak
ada masalah menjadi masalah.

itu yang macam mana sih?
Ya, sulit. Kita kembali tadi ke dunia

takan pemerintah bermasalah, atau
Departemen Kehakiman bermasalah
karena EddyTansilkabur,Polri berma-
salah karenaTjetjeterbunuh,disiksa saat
di tangan mereka.

Atau jnganala karena

Zarina bisa kabur ke luar negeri, pada-
hal paspor sudah dicabut...

Ha.., nggak bisa gitu. Nggak bisa ABRI
dengan pansernya masuk kampus di:
Ujungpandang, lalu menembaki orang,

“Jalu kita bilang ABRI bermasalah.
Jadi?
Kalau ada pelanggaran hukum, proses

sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Tampaknya pemerintah enggan
. mengajukan LSM ke pengadilan.

Jadi, di balik permasalahan "LSM Karena nggak ada dasar hukumnya
untuk memproses ke pengadilan. Maka
.yang dilakukan ancaman-ancaman,
intimidasi.

Anda sudah Inendaparkan nama-
nama 32 LSM yangTeenea ber-

“ masalah itu?
Belum. Komnas HAM juga belum

dapat. Tapi, beberapa yang disebutkan
. memang bukan LSM.Seperti Masyumi

Baru, PNI Baru. Itu ormas.

Kalau LSM diminta Menko
Polkam untuk merasa sendiri,

ada nggak yang merasa?
Merasa jengkel, iya! Ha-ha-ha.

Saya merasa jengkel.
“LSMsendiri tidakada upaya
untuk mengajak dialog dengan
pemerintah untuk mengklari-

“fikasiLSM bermasalah itu?
Ada, tapi nggak mungkin kalau

| kita yang minta dialog. Harusnya
- pemerintah yang mengundang.
Kita cuma menyarankan, kalau
diundang kita akan datang.

Jadi, dicuekin saja?
Apaitu istilah dicuekin? Ha-

ha-ha...
0. Jadi, meski Anda sudah di

Komnas HAM, tidak bisa

menolong anggota INFID, ya?
Nggak. Nggak ada hubungan-

nya. Dua tahun lalu saya pulang
dari Paris, saya punya dokumen

juga disita di Bandara Cengkareng.
Jadi, anggota Komnas HAM nggak

punya kekebalan?
Dalam Keppres tidak ada imunitas

' anggota Komnas HAM.Ha-ha-ha. Kalau
anggota DPR ada. Artinya, harus ada
izin presiden segala macam.

Anggota Komnas HAM kurang
dihormati dong...

Bukantidak dihormati, tapi ini kem-
bali soal edukasi hak asasi manusia. For-
mal dan informal, tanpa harus meng-

adakan penambahankurikulum, prinsip-
prinsip HAM itu seharusnya sudah

MenurutAnda,'LSMbermasalah"masukdalam pelajaran SD. Di beberapa
negara sudah mulai masuk muatan-
muatan HAM di sekolah sejak di SD.

persdan ABRI. Kitanggakbisa menga Kalau masih mau cari-cari kesa-
lahan, di mana sih kesalahan LSM?

Kalau mau jujur, ada yang menga-
takan, LSM ini anak kandungnya Orde
Baru. Boom LSM ini diakibatkan oleh
pembangunan yang dilakukan Orde

— Baru.Itu positif. Kalau mau dia disalahin-

Ear«






