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Memperluas Pemahaman
tentang Intervensi Asing

TENTARA Nasional Indonesia (TNI) mengaku akan terus meneliti tu-
dingan asing bahwa TNI terlibat dalam penyerangan konvoi bus karyawan
Freeport di Timika pada 2002. Tudingan itu diberitakan South East Asia
Research edisi Juli lalu.

Beberapa hari lalu, Kongres Amerika berkirim surat kepada pemerintah RI
agar membebaskan aktivis separatis OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang
saat ini ditahan. Mabes TNI menegaskan bahwa hal itu merupakan intervensi
asing yang tidak pernah berhenti kepada Papua.

Penegasan Mabes TNI tersebut patut dicermati dan dijadikan dasar untuk
meningkatkan ketahanan nasional. Intervensi itu bukan lagi campur tangan
terhadap negeri ini, melainkan sudah merupakan upaya penguasaan negara
atas negara lain yang berdaulat.

Bahkan, seharusnya, kita juga memperluas cakrawala mengenai batasan
intervensi itu. Ada baiknya pemahaman tentang intervensi diperluas guna
menyentuh rasa nasionalisme bangsa Indonesia.

Misalnya, intervensi itu jangan hanya dipahami sebagai upaya hegemonik
yang bersifat politik atau pengendalian kekuatan suatu negara terhadap negara
lain. Sangat perlu pula pemahaman tentang intervensi tersebut diperluas
dengan mencakup pengendalian sumber-sumber ekonomi dan eksplorasi
sumber daya alam yang sifatnya merampas.

Kalau pemahaman tentang intervensi itu telah mencakup pula kekuatan
ekonomi, maka masuknya kekuatan kapital yang tidak sebanding dengan
keuntungan yang kita dapatkan untuk menyejahterakan bangsa pun patut
dianggap sebagai praktik intervensi.

Kalau demikian halnya, kita perlu menginventarisasi praktik-praktik
penguasaan aset ekonomi dan produksi yang dilakukan perusahaan atau
negara lain. Misalnya, penguasaan sebagian besar kepemilikan perusahaan
BUMN oleh perusahaan asing atau negara yang amat merugikan.

Pertambangan apa saja yang sampai saat ini dieksplorasi dan dikelola
perusahaan asing sehingga sebagian besar keuntungannya tidak bisa dinikmati
bangsa Indonesia?

Memperluas pemahaman tentang intervensi tersebut –jika dikampanyekan
secara nasional dengan serius dan terorganisasi melalui manajemen public
relations (PR) yang benar– akan mendorong dua sentimen nasional.

Pertama, ketidakrelaan bila tanah air dicampuri oleh negara atau kekuatan
asing. Dengan merasakan kedaulatan nasional diinjak-injak, akan muncul
naluri primordial yang mendorong resistensi yang kuat terhadap kekuatan
asing yang dimaksud.

Kedua, dengan memahami bahwa aset-aset nasional serta sumber-sumber
ekonomi dan produksi –yang seharusnya dapat dikelola sebesar-besarnya
untuk kemakmuran bangsa– dikuasai kekuatan kapital asing, akan  timbul
”kemarahan” nasional.  Sebab, kekayaan bangsa ini banyak ”dirampas”
kekuatan asing melalui eksploitasi terorganisasi dan terus-menerus.
Akibatnya, bangsa ini tetap hidup miskin.

Kampanye nasional tentang intervensi asing perlu digalakkan justru agar
bangsa ini melakukan konsolidasi psikologis untuk membangun otonomi
dan kemandirian.

Bukankah munculnya gerakan-gerakan perlawanan kebangsaan di masa lalu
memiliki perspektif serupa?  Yakni, kekayaan dan kedaulatan bangsa ini lebih
dari tiga abad diperas, disedot, dan dirampas tanpa rasa perikemanusiaan. (*)

Di penjara, Ryan tulis biografi.
- Isinya selain seram, pasti banyak pornonya!

Sekjen PDK: DPR bukan tempat melawak
dan berdangdut.
- Tapi, tempat tidur siang...

KPU terima  daftar caleg dua kubu PKB.
- Kanan kiri okelah!
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GAGASAN
Hanya Terpesona dengan Gaya

INDONESIA hanya terpesona dengan gaya. Mungkin kata itulah yang
pantas diucapkan kepada bangsa ini. Setiap langkah Indonesia menuju masa
depan selalu terikut pada era modernisasi.

Yang paling berpengaruh adalah televisi. Pada mulanya, film yang tayang
di Indonesia kebanyakan film anak-anak dan film yang khusus untuk orang
muslim. Karena terpesona
dengan gaya kebarat-ba-
ratan, film yang khusus
untuk anak-anak dan
film-film yang khusus
untuk orang muslim kini
mulai ditinggalkan.

Padahal, penduduk In-
donesia mayoritas ber-
agama Islam dan hiburan
untuk anak-anak sangat
diperlukan. Solusinya
adalah bagaimana kita
bisa mengatur waktu. Ka-
pan tontonan untuk anak-
anak dan kapan tontonan
untuk penyejuk hati.

Faizin,
Jl Makam

Pahlawan, PP
Annuqayah

Guluk-Guluk,
Sumenep,

Madura Menimbang Caleng dari Kalangan Intelektual
Oleh Ali Usman *HAL menarik dalam pendaftaran

caleg yang diajukan parpol ke Komisi
Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilu
2009, menurut saya, ialah keikutsertaan
tokoh intelektual (muda) yang dengan
terang-terangan menceburkan diri ke
dalam politik praktis.

Setidaknya, ada beberapa nama yang
saya kenal lewat pertemuan langsung
dengan mereka maupun lewat pan-
dangan-pandangan kritisnya yang di-
kemukakan dalam betuk tulisan di me-
dia massa. Saya mau menyebut dan
mengemukakan dua orang saja; Zuha-
iri, intelektual muda NU, dan Indra J.
Piliang, seorang peneliti dan analis po-
litik di Center for Strategic and Inter-
national Strategic (CSIS).

Mas Zuhairi –begitu saya biasa me-
manggil– didapuk PDIP dengan diberi
tiket nomor urut dua dari daerah pemi-
lihan (dapil) Jawa Timur, Madura, yang
meliputi empat kabupaten: Bangkalan,
Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Ma-
klum, Mas Zuhairi sebelum didaulat se-
bagai caleg partai berlambang banteng itu
telah terlibat intens di sayap Islam PDIP,
Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi).

Sedangkan Indra J. Piliang diusung
Partai Golkar dari dapil Sumatera Utara
II. Dibandingkan dengan Zuhairi, Indra
memiliki sedikit perbedaan sekaligus
persamaan. Indra, menurut Alfan Alfi-
an, terkesan mendadak masuk ke parpol.

Kesamaannya, mereka berdua sama-
sama dikenal sebagai penulis dan tokoh
intelektual muda yang pandangan-pan-

dangannya sangat kritis terhadap segala
realitas, fenomena sosial, dan apalagi
pemerintahan.

Dapatkah suara dan pandangan kritis
itu dibawa ke birokrasi pemerintahan
bila memang nanti ternyata mereka
menjadi anggota dewan?

Kekhawatiran
Pertanyaan itu layak dan penting di-

ajukan untuk menghindari yang oleh
Julien Benda disebut pengkhianatan
kaum intelektual. Kekhawatiran ini sa-
ya kira tidaklah berlebihan, mengingat
kaum intelektual sejatinya steril dari
nuansa politik praktis.

Namun, di sisi lain, orang yang tidak
setuju dengan pendapat itu boleh saja
beralasan bahwa kaum intelektual, di
samping memiliki hak yang sama seba-
gai warga negara untuk menjadi ang-
gota dewan, keterlibatan mereka di par-
lemen sangat dibutuhkan untuk meng-
ubah keadaan perpolitikan bangsa yang
carut-marut.

Problem kaum intelektual yang berma-
in politik praktis sama halnya dengan
memperdebatkan sejumlah kalangan atau
’’kelompok” lain yang melakukan hal
sama. Misalnya, ketokohan kiai yang
sejatinya konsisten sebagai ’’guru moral”
anak bangsa justru bisa dipandang sinis
bila ikut cawe-cawe ke politik praktis.

Apalagi, ada oknum kiai yang ter-
bukti melakukan tindak korupsi. Ka-
rena itu, tak heran bila kemudian En-
dang Turmudi (2003) mengklasifikasi
kiai menjadi empat tipologi, yaitu kiai
pesantren, kiai tarekat, kiai politik, dan
kiai panggung.

Begitu pula dengan artis. Aspek pe-
ngalaman dan pengetahuan si artis selalu
menjadi sasaran empuk untuk digugat
dan dipertanyakan oleh mereka yang ti-
dak setuju bila artis terjun ke dunia po-
litik. Lalu, bagaimana kaum intelektual?
Dengan membaca sejumlah pandangan
teoretik mereka yang berserak di media
massa, tentu tak ada yang menyangkal
soal kapabilitas mereka.

Tetapi jangan lupa, mereka juga ma-
nusia biasa. Siapkah mereka berkata
’’tidak” ketika disuguhi satu koper
uang, seperti yang terpotret jelas pada
kasus-kasus korupsi yang menjerat se-
jumlah petinggi negara? Kaum intelek-
tual, dengan demikian, dapat dibagi pu-
la ke dalam dua tipologi.

Pertama, intelektual murni, yaitu me-
reka yang meniti jalur akademik-ilmiah
secara konsisten. Kedua, intelektual plus
politisi, yakni seorang intelektual yang
menjalankan double standard, akademisi
dan politisi. Klasifikasi ini saya kira bisa
diberlakukan pada tokoh-tokoh intelek-
tual seperti Zuhairi dan Indra. Tengoklah
dua atau tiga tahun ke depan, boleh jadi,
keduanya lebih dikenal sebagai politisi,
bukan lagi sebagai intelektual.

Optimistis?
Jadi, apa yang saya paparkan di atas

tidak bermaksud mencederai niat baik
Zuhairi dan Indra terjun ke politik prak-
tis. Sebaliknya, saya berharap anggap-
an dan kekhawatiran-kekhawatiran
tersebut tidak terbukti kebenarannya.
Saya tetap menaruh optimistis terhadap
kehadiaran Zuhairi dan Indra di dunia
politik praktis untuk mengubah ke-
adaan –yang dalam bahasa agama di-
sebut min ad-dhulumat ila an-nur (dari
kegelapan menuju pencerahan hidup).

*.  Ali Usman, peneliti pada Civil
Society Institute Yogyakarta (E-mail:

george_almans@yahoo.com)

Menolak Revisi Kewenangan Menyadap KPK
SEJAUH mana dalil hak asasi ma-

nusia (HAM) dijamin dalam kerangka
perang terhadap korupsi? Pertanyaan
itu relevan ketika argumentasi HAM
sering ditempatkan pada posisi berse-
berangan dengan upaya serius pembe-
rantasan korupsi.

Di titik tertentu, alasan tersebut men-
jadi kontradiktif dengan upaya per-
lindungan hak asasi kolektif. Perten-
tangan norma antara pengakuan dan
perlindungan hak asasi individual de-
ngan hak asasi orang banyak (masyara-
kat luas) layaknya ditempatkan pada
proporsi yang seimbang.

Wacana pengenaan baju untuk ter-
sangka, terdakwa, dan terpidana kasus
korupsi merupakan salah satu contoh
yang menjadi perdebatan. Apakah hal itu
melanggar HAM, melanggar presum-
ption of innocence (praduga tak bersa-
lah), atau justru dibutuhkan untuk mem-
perkuat bangunan strategi pemberantasan
korupsi? Demikian pula dengan desakan
beberapa anggota Komisi III DPR yang
ingin merevisi kewenangan penyadapan
yang diatur dalam UU KPK.

Melanggar HAM?
Pendapat yang menyatakan kewenang-

an penyadapan KPK sebagai sesuatu
yang melanggar HAM, pihak yang
disadap perlu dicermati secara kritis. Di
satu sisi, tentu benar interception atau
penyadapan yang dilakukan dengan
serampangan akan melanggar hak privasi
individu. Namun, jika hal itu didasarkan
pada kewenangan yang diberikan UU,
tuduhan ’’penyadapan’’ melanggar HAM
menjadi tidak lagi relevan. Beberapa
analisis normatif di bawah ini, tampak-
nya, patut dipertimbangkan.

Pasal 17 Konvenan Internasional ten-
tang Hak Sipil dan Politik (1966) me-
mang mengatur, tidak seorang pun da-
pat sewenang-wenang atau secara tidak
sah dicampuri masalah pribadi, kelu-
arga, rumah, atau korespondensinya.
Atas dasar itulah, sebagian pihak ber-
sikeras penyadapan telepon/HP yang
dikualifikasikan sebagai salah satu
perluasan arti ’’korespondensi’’ meno-
lak kewenangan penyadapan KPK.

Aturan yang sama terdapat pada pasal
8 ayat (1) Konvensi Eropa untuk Perlin-

dungan HAM dan Kebebasan Funda-
mental (1958). Dikatakan, setiap orang
berhak atas penghormatan terhadap ke-
hidupan pribadi atau keluarganya, rumah
tangganya, dan surat-menyuratnya.

Sepintas, jika hanya dua pasal itu
yang digunakan, penyadapan KPK ter-
hadap sejumlah pihak yang diduga
terkait kasus korupsi akan dinyatakan
melanggar HAM. Namun, tampaknya,
konvensi-konvensi internasional dan
bahkan hukum nasional Indonesia ha-
rus dibaca utuh.

Pada konvensi yang sama juga diatur
hak pribadi tersebut dapat dikecualikan
sepanjang sesuai hukum nasional, diper-
lukan dalam suatu masyarakat demo-
krasi, demi kepentingan nasional (pu-
blik/umum), dan demi menjaga hak-hak
serta kebebasan orang yang lebih luas.

Bahkan, UUD 1945 menegaskan pe-
ngecuali tersebut. Pasal 28J ayat (2)
UUD 1945 menyatakan, dalam men-
jalankan hak dan kewajibannya, setiap
orang wajib tunduk pada pembatasan
yang ditetapkan undang-undang. Tu-
juan pembatasan tersebut mirip norma
yang terdapat pada sejumlah konvensi
HAM internasional, yaitu demi peng-
hormatan dan jaminan pengakuan ter-
hadap hak dan kebebasan orang lain,
demi kepentingan umum. Kemudian,
pasal 73 UU Hak Asasi Manusia me-
negaskan hal yang sama.

Antinomi
Penjelasan tersebut adalah tawaran

awal untuk melihat pertentangan HAM
individual dengan HAM publik secara
sederhana. Lebih dari itu, dalam ilmu
hukum, konsep pertentangan norma
atau aturan tersebut dibahas dalam is-
tilah antinomi.

Secara harfiah, antinomi berarti ada-
nya pertentangan dua nilai atau lebih.
Namun, keduanya sama-sama penting.
Dengan kata lain, kedua norma tersebut
dijamin dalam tingkat yang sama. Per-
tentangan dua hak itu dapat disederha-
nakan menjadi ketegangan antara ’’ke-
pentingan umum’’ (KU) dan ’’kepen-
tingan individu’’ (KI).

Di satu sisi, kewenangan penyadapan
KPK dalam kerangka pemberantasan
korupsi dilakukan untuk membela
kepentingan umum. Di sisi lain, hak pri-
vacy seseorang masuk dalam kategori
kepentingan individu yang juga harus
dilindungi. Bagaimana menempatkan
keduanya secara adil dan proporsional?

Dalam perkembangan teori hukum
hingga sekarang, pengesampingan ke-
pentingan individu merupakan sesuatu
yang wajar. Terutama jika ia berben-
turan dengan kepentingan publik yang
lebih mendasar. Privasi memang harus
dilindungi. Namun, kepentingan publik
yang sangat mendesak demi kehidupan
yang lebih baik, pemerintahan yang
bersih, dan rasa keadilan publik, hak
individual harus dikesampingkan.
Pemberantasan korupsi, mau tidak
mau, penting diprioritaskan.

Lagi pula, pasal 12 ayat (1) UU KPK
telah mengatur secara tegas kewenang-
an penyadapan itu. Disebutkan, ’’dalam
melaksanakan tugasnya, KPK berwe-
nang melakukan penyadapan dan me-
rekam pembicaraan’’.

Di level yang sama, pasal 40 UU Te-
lekomunikasi mengatur hal yang sama,
penyadapan dapat dikecualikan/di-
perbolehkan demi kepentingan penye-
lidikan dan penyidikan pidana. Men-

kominfo juga menerbitkan Permen No
11/2006 untuk mengatur hal teknis ten-
tang penyadapan.

Dengan kata lain, secara normatif,
aturan penyadapan sudah punya dasar
hukum yang jelas, baik di level undang-
undang maupun peraturan menteri, ser-
ta tidak bertentangan dengan UUD 1945
dan Konvensi HAM Internasional.

Lantas, mengapa DPR seolah-olah
sangat bersikeras mendorong revisi ke-
wenangan penyadapan KPK? Bukankah
dalam kondisi hari ini publik patut
mencurigai DPR karena banyaknya ang-
gota dewan yang dijerat kasus korupsi?

Corruptors Fight Back
Atas dasar itulah, keinginan DPR

sesungguhnya bisa dilihat sebagai im-
plikasi rasa tidak senang, keberatan,
bahkan kecemasan atas pemberantasan
korupsi oleh KPK yang mulai menyen-
tuh sektor legislatif.

ICW melihat fenomena itu dari ki-
nerja penindakan KPK jilid II. Setidak-
nya sudah tujuh tersangka di sektor
legislatif, atau sekitar 28 persen dari
total 25 tersangka, yang sudah diproses
sejak Desember 2007–Agustus 2008.
Bahkan, satu per satu dari 52 anggota
DPR, baik mantan maupun masih aktif,
berada pada posisi riskan karena diduga
terkait kasus Rp 100 miliar aliran dana
Bank Indonesia.

Gerakan KPK tersebut, tampaknya,
mengancam sejumlah kelompok ko-
ruptif di DPR. Dalam Independent Re-
port yang disampaikan koalisi NGO/
LSM pada UN Convention Against
Corruption (UNCAC) ke-2 Januari
2008, disimpulkan, upaya pelemahan
dan delegitimasi institusi merupakan
salah satu faktor penting kegagalan
pemberantasan korupsi di Indonesia.

Karena itu, upaya melemahkan pem-
berantasan korupsi cenderung punya
karakter yang sama dengan gerakan
serangan balik koruptor (corruptors fight
back). Norma HAM yang memuliakan
manusia seharusnya tidak dijadikan
pembenaran untuk membela koruptor. (*)

*. Febri Diansyah,
peneliti hukum pada Indonesia

Corruption Watch (ICW) di Jakarta

Oleh Febri Diansyah *
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Clekit

Siapkah mereka
berkata ’’tidak” ketika

disuguhi satu koper uang,
seperti yang terpotret jelas
pada kasus-kasus korupsi
yang menjerat sejumlah

petinggi negara?

Kewenangan penyadapan KPK
dalam kerangka pemberantasan

korupsi dilakukan untuk
membela kepentingan umum.

Di sisi lain, hak privacy
seseorang masuk dalam ka-
tegori kepentingan individu
yang juga harus dilindungi.
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