
 

 

 

BELAJAR HAK ASASI MANUSIA DI THAILAND 

Oleh:  

R. Herlambang Perdana Wiratraman 

“Untuk apa kamu belajar hak asasi manusia yang negerinya sedang kacau, apalagi kaum 

muslim pun banyak terbunuh di sana?” Begitulah pertanyaan tantangan yang diujarkan seorang 

kolega pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, sesaat sebelum keberangkatan saya 

ke Thailand, Mei 2005. Terkesan, ia memberi pesan bahwa saya akan belajar di tempat yang 

keliru, atau mungkin tidak terlalu diharapkan banyak dosen atau peminat studi ke luar negeri. 

Namun, saat itu saya tetap memutuskan berangkat, karena selain setelah membaca program 

studi yang hendak ditawarkan, pula karena saya telah mengenal sejumlah pengajar dan pendiri 

program master hak asasi manusia di Universitas Mahidol.  

Maka dengan lugas saya jawab pertanyaan dari kolega tersebut, “Saya hanya ingin berguru, 

baik ke pengajar yang saya kenal dari buku-buku yang pernah saya baca, atau sekaligus 

berguru untuk memahami situasi kacaunya!”  Tentu, kolega saya tidak pernah puas dengan 

jawaban saya, tetapi akhirnya ia memberi pesan, “Kamu jangan jalan-jalan terus lho ya!”… 

Kami berdua saling melempar tawa, bercanda seolah sama-sama mengerti bahwa negeri itu 

memang menawarkan pemandangan pantai, gunung, dan sejumlah candi atau bangunan 

bersejarah lainnya dengan tradisi Budha yang sangat menarik dikunjungi wisatawan setiap 

tahunnya, atau mungkin, ssstttt… wisata seks dan Thai massage. Maklum, dua hal terakhir ini 

turut mempopulerkan negeri kick boxing ini.     

Menginjakkan kaki di Thailand di tahun 2005 itu bukanlah untuk pertama kalinya, karena 

sebelumnya saya pernah lima kali singgah ke negeri ini untuk menghadiri sejumlah seminar, 

konferensi, atau lokakarya internasional sejak 2001. Seluruh kegiatan tersebut terkait dengan 

isu-isu hak asasi manusia. Maklum, Bangkok menjadi pusat aktifitas dan gerakan hak asasi 

manusia.  Ini disebabkan kota atau negara ini menjadi markas Perserikatan Bangsa-Bangsa 

regional Asia Pasifik, serta pusat aktifitas sejumlah organisasi non-pemerintah di tingkat 

regional hingga internasional, seperti Asian Forum for Human Rights and Development (Forum 

Asia), Focus on the Global South, International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of 

Tropical Forest, Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development, dan masih banyak 

organisasi lainnya. Selain itu, yang paling menarik dari begitu banyaknya organisasi hak asasi 

manusia internasional, telah didirikan pula untuk pertama kalinya di kawasan Asia program 

master dalam bidang hak asasi manusia pada tahun 1996 di Universitas Mahidol. Program 

master hak asasi manusia ini kemudian diikuti oleh Hong Kong University (Hong Kong), 

Calcutta University (India) dan Universitas Gadjah Mada (Indonesia). 



Program pendidikan pascasarjana ini bukanlah program yang bukan sekadar berorientasi 

akademik, melainkan pula mengkombinasikan strategi aktifisme hak asasi manusia bersama 

sejumlah organisasi masyarakat di wilayah Asia. Hal ini terlihat sejak dari awal pendirian 

program ini yang melibatkan aktifis hak asasi manusia dan lebih-lebih sejumlah pengajarnya 

yang terlibat tidak saja sebagai seorang akademisi, namun juga aktifis di sejumlah 

kelembagaan hak asasi manusia di tingkat nasional maupun internasional. Lembaga tempat 

saya studi ini adalah Office of Human Rights Studies and Social Development (OHRSD), di 

bawah Faculty of Graduate Studies, Mahidol University. Program ini menawarkan gelar Master 

of Arts (MA) dan Philosophy of Doctors (PhD).  

Saya sendiri berkesempatan menempuh program master, dengan pendekatan multidisipliner 

dari berbagai sudut pandang, seperti politik, hukum, filsafat, sosial dan budaya. Studi demikian 

mendorong para mahasiswanya memiliki landasan yang kuat dalam menggunakan teori-teori 

dalam situasi nyata di lapangan. Bahkan, dalam menempuh mata kuliah Research Methodology 

in Human Rights, mahasiswa diharuskan pergi ke salah satu wilayah konflik hak asasi manusia, 

dilatih untuk mendayagunakan kepekaan teori dan pengetahuan dalam suasana praktis.  

Saat itu, Februari 2006, saya bersama mahasiswa master lainnya, termasuk didampingi 

pengajar mata kuliah tersebut, melakukan pelatihan penelitian langsung di tengah komunitas 

Moken di pulau tak bertuan (stateless island) di perbatasan Burma dan Thailand, wilayah konflik 

tanah perkebunan di Krabi, dan di lokasi pengusiran paksa warga akibat megaproyek pipa gas 

di pesisir Songkhla. Selain itu, mahasiswa juga diminta untuk mengikuti persidangan Thaksin 

vs. Supinya dalam kasus kebebasan berpendapat, dimana Supinya -- salah satu staf pengajar 

di OHRSD -- digugat oleh pengacara Thaksin karena tulisannya yang mengkritisi korupsi dan 

konspirasi bisnisnya. Kasus ini akhirnya berakhir dengan kemenangan Supinya, dan tak 

berselang lama, Thaksin pun dikudeta oleh militer di Thailand.  

Sungguh, metode pembelajaran yang menghadapkan pada kasus-kasus secara langsung 

sangat mencerdaskan dan progresif mengingat dalam penelitian-penelitian hak asasi manusia 

mengharuskan peneliti memahami dan peka terhadap masalah dan resiko yang dihadapi, serta 

etika untuk tetap menjaga keselamatan, bukan saja bagi peneliti namun pula bagi perlindungan 

para korban pelanggaran hak asasi manusia.      

  

Aktifisme Mahasiswa Salaya  

Membayangkan Salaya, pertama kali teringat kampus Universitas Indonesia di Depok. Ia 

berada di sekitar 30 kilometer dari pusat kota Bangkok, atau persisnya berada di Propinsi 

Nakorn Pathorn. Kampus itu dikelilingi oleh rimbunnya pepohonan, sejumlah danau buatan, 

berbatasan dengan taman persembahyangan dan patung budha Putthamonton. Dilengkapi 

dengan sejumlah fasilitas olahraga berstandar, seperti stadion lapangan sepak bola, badminton, 

lapangan tenis, kolam renang, dan arena olehraga lainnya. Tidak mengherankan kampus ini di 

tahun 2006 menjadi tempat penyelenggaraan pekan olahraga nasional Thailand.       



Yang lebih menarik sesungguhnya adalah komunitas mahasiswanya! Saat saya belajar di 

Salaya, ada sebelas mahasiswa Indonesia, dan sebagian besar berlatar belakang ilmu sosial. 

Mereka semua aktif dalam organisasi Permitha (Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di 

Thailand), dan pula mereka cukup dikenal sebagai komunitas mahasiswa yang cukup kritis dan 

berani dalam mengungkapkan pendapat. Hal ini terbaca dari bagaimana mereka menggunakan 

sarana milis Permitha untuk ajang diskusi dan menyebarkan gagasan dan mengkritisi situasi 

sosial politik yang berkembang di tanah air. Ada sederet nama yang cukup aktif dan kritis, 

misalnya Tri Susdinaryati, atau akrab disapa Mbak Didien (Human Rights), ‘sesepuh’ Permitha, 

Hamam Supriyadi (Linguistic), Evie Sumardjono, Dwi Rubyanti Kholifah (Health and Social 

Science), dan Gustami (Natural Resource Management). Dua nama yang disebut terakhir, 

Ruby dan Gustami, telah lulus dari Mahidol University dengan predikat summa cum laude. Dari 

Salaya pun pernah digagas khusus untuk menyiapkan diskusi dan pertanyaan terhadap 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tatkala beliau datang ke KBRI Bangkok (15 Desember 

2005). Dari sepuluh daftar pertanyaan yang disiapkan, tiga diantaranya adalah mempersoalkan 

sikap diam Presiden terhadap hasil Tim Pencari Fakta Kasus Munir, kasus kekerasan berbasis 

agama, utamanya bagi warga Jamaah Ahmadiyah, dan mempertanyakan strategi prioritas 

program pendidikan dasar.  

Menyangkut kasus Munir misalnya, saya berkesempatan menemani Suciwati, isteri almarhum 

aktifis hak asasi manusia, Munir, menemui sejumlah tokoh-tokoh politik, media dan akademisi di 

Thailand, termasuk menemui mahasiswa Indonesia yang berada di Bangkok. Saat itu (25 

November 2005), bermarkas di Athen Apartment, tepatnya di kamar Sony Wibowo (Ketua 

Permitha, Dosen ITB Bandung yang studi di Chulalongkorn University), sejumlah mahasiswa 

Indonesia yang tergabung dalam Permitha tertantang untuk merespon keinginan membantu 

Suciwati, terutama untuk menanyakan perkembangan kasus suaminya kepada Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono. Pertemuan dengan Suciwati di Athen akhirnya berlanjut dengan diskusi 

bersama Presiden secara langsung.  

Hamam Supriyadi, salah satu mahasiswa PhD Mahidol University, juga Dosen UGM serta 

pengajar tamu di Thammasat University, memberikan kesempatan kepada saya dan Evie 

Sumardjono, menyampaikan pemikiran dalam sebuah seminar ‘Indonesian Future’ bersama 

Assoc. Prof. Wittaya Sucharatnungse yang diselenggarakan atas kerjasama Permitha dan 

Southeast Asian Studies Program Thammasat University (20 Januari 2006). Mas Hamam pula-

lah yang memberikan kesempatan bagi saya untuk memberikan perkuliahan terbatas bersama 

mahasiswanya di Thammasat, mengajarkan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. 

Kesempatan ini, selain menambah pengalaman juga memperoleh penghasilan yang bisa 

dipergunakan untuk dana penelitian lapangan di Indonesia.  

Lingkungan sosial yang multikultural disertai dengan aktifisme mahasiswa Indonesia di Salaya, 

membuat suasana belajar kian bersemangat, dan serasa tertantang untuk berbuat lebih dari 

apa yang dibayangkan semula. Di saat akhir perkuliahan, ketika menjelang ujian thesis master, 

sungguh di luar dugaan bahwa jadual sidang ujian thesis tertunda akibat supervisor saya, Prof. 

Walden Bello, terpaksa berangkat ke Libanon untuk melakukan aksi kampanye menentang 

agresi militer Israel. Cukup menyedihkan memang melihat aksi kekerasan dan pertumpahan 

darah terjadi di Libanon, sehingga kami, sebagai mahasiswa saat itu bisa memahami dan 



mengagumi ‘aksi nekat’ dosen kami yang memang memiliki kapasitas dan reputasi untuk 

melakukan kampanye di sana. Dari Salaya, kembali kita menyusun kekuatan mahasiswa dari 

berbagai negara untuk melakukan aksi solidaritas bersama Amnesty Internasional, menentang 

agresi militer tersebut, dengan cara aksi di depan kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Sungguh, Salaya memberikan iklim yang tidak saja berkutat dengan buku dan teori, tetapi 

menawarkan pembelajaran transformatif tentang hak asasi manusia. 

Setelah Prof. Walden pulang dari Libanon, barulah kemudian, Agustus 2006, saya menempuh 

ujian thesis, dan alhamdulillah berlangsung lancar. Sesaat setelah ujian tersebut, Prof. Walden, 

menuliskan memo kepada Sriprapha Petcharamesree, Direktur OHRSD, agar thesis saya, 

“Good Governance and Legal Reform in Indonesia”, bisa diterbitkan dan dibaca oleh tidak saja 

orang kampus, namun pengambil kebijakan atau pegiat hak asasi manusia secara lebih luas di 

region Asia Tenggara. Kini, thesis saya pun telah terbit dan dipublikasikan secara luas, dan 

inilah fase yang teramat menyenangkan saat belajar hak asasi manusia di negeri “Thailand, not 

Thaksin Land!”…  

    

R. Herlambang Perdana Wiratraman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


