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S

aya awali tulisan ini dengan mengutip paragrap
pertama dari Undang-undang Dasar 1945 yang
berbunyi sebagai berikut: “Bahwa sesungguhnya
kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan”.
Kemerdekaan disini saya terjemahkan sebagai segala sesuatu yang berhak dimiliki dan dipilih oleh setiap
warga dunia di muka bumi ini, contohnya seperti hak
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untuk diperlakukan dengan baik, hak untuk berbicara,
hak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, hal
untuk bebas berpendapat, dan lain sebagainya. Adapun penjajahan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan harus dihapuskan karena
dibelahan dunia manapun yang namanya penjajahan
dan perilaku yang tidak berperikemanusiaan itu tidak
akan pernah diterima dan tidak dibenarkan, terlebih
lagi apabila dalam penjajahan tersebut terjadi pembantaian keji dan kejam secara masal terutama terhadap penduduk sipil yang dalam notabene terkadang
mereka tidak mengerti terhadap permasalahan atau
persengketaan yang sedang dihadapi oleh pemerintahnya. Sebagai penduduk sipil, mereka selalu menjadi
barisan terdepan yang menjadi korban atas penjajahan
yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa.
Berkenaan dengan hal ini, saya akan ajak anda untuk
menyimak perjalanan saya dalam menyuarakan sebuah
tragedi sangat memilukan diakhir abad XX, kepada masyarakat Indonesia sebagai pembelajaran bagi generasi
mendatang. Pada bulan November 2009 secara resmi
saya bergabung sebagai relawan dalam International
Campaign ‘Justice for Khojaly’ (www.justiceforkhojaly.org) ini. Dalam perjalanan lima tahun terakhir ini
bukanlah suatu perkara mudah untuk menyuarakan
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tragedi yang setaraf dengan genosida ini kepada masyarakat Indonesia, terlebih lagi sebagian besar dari
mereka belum mengenal negara Azerbaijan itu sendiri.
Namun selama saya melakukan tugas ini, ada sebuah
fakta yang melegakan bahwa bagi kalangan pesantren
dan organisasi-organisasi islam dan para aktifis muslim
mereka sudah cukup familiar dengan berita genosida
ini meskipun berita yang mereka dengar hanya sebatas
informasi sekilas saja. Saat saya menyampaikan berita
genosida Khojali ini lebih detail, mereka secara langsung menmberikan dukungan baik itu secara moral
dan spiritual.
Latar Belakang Sejarah Genosida Khojali
Selama kurang lebih 21 tahun terakhir ini, Azerbaijan dan seluruh rakyatnya terus berupaya keras untuk
menuntut kembali wilayah mereka, yaitu Garabagh
Atas dan kawasan yang mengelilinginya, dari agresi
Armenia. Wilayah ini secara tidak terbantahkan merupakan bagian dari wilayah geografis Azerbaijan. Semua
bukti sejarah menunjukkan bahwa Garabagh Atas
merupakan milik Azerbaijan. Klaim Armenia yang menyatakan bahwa di daerah tersebut bermukim populasi
warga Armenia yang jumlahnya signifikan mengingkari
logika dan melangkah berlawanan dengan normawww.irs-az.com

norma hukum internasional. Beberapa orang percaya
bahwa “konflik bersumber dari interprestasi yang salah
atas sejarah”.
Pada malam tanggal 25-26 Februari 1992, Angkatan bersenjata Armenia dengan bantuan Resimen Pasukan Infrantri ke-366 bekas USSR, merebut Khojali,
sebuah kota di Garabagh Atas dengan total wilayah
0,94 km persegi dan jumlah penduduk sebelum konflik
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sebanyak 23.757 orang. Persitiwa ini imencakup pembunuhan atau penangkapan ribuan warga Azerbaijan dan kota pun diratakan dengan tanah. Penduduk
Khojali yang tersisa (sekitar 2.500 orang) mencoba
meninggalkan rumah mereka setelah awal serangan
dengan harapan dapat menemukan jalan ke tempat
terdekat yang didiami oleh kaum Azerbaijan. Mereka
gagal. Angkatan Bersenjata Armenia dan unit militer
asing tidak menyisakan sama sekali mereka yang gagal
meninggalkan Khojali dan daerah di sekitarnya.
Hasilnya, 613 orang terbunuh, termasuk 106 wanita,
63 anak-anak dan 70 manula. 1.275 penduduk disandera sementara nasib 150 orang lainnya tidak diketahui.
Pada insiden ini, 487 penduduk Khojali terluka parah
termasuk diantaranya 76 anak-anak. Enam keluarga
dibantai habis, 26 anak-anak menajdi yatim-piatu dan
130 anak-anak kehilangan salah satu orang tua mereka.
Dari mereka yang tewas, 56 orang dilaporkan dibunuh
dengan sangat kejam; baik dengan cara dibakar hiduphidup, dikuliti, dipenggal kepalanya, ditusuknya mata
anak-anak kecil, bayi-bayi, dan sejumlah perempuan
hamil ditusuk perutnya. Bahkan mereka menganiaya
mayat-mayat yang sudah terkujur tak bernyawa. Secara
keseluruhan, konflik bersenjata yang terus berlangsung
di dan sekitar daerah Garabagh Atas Republik Azerbaijan mengakibatkan okupasi hampir seperlima wilayah
Hari terakhir Khojali. Pelukis: Asaf Azerelli
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Azerbaijan. Menyebabkan kira-kira satu dari delapan
orang di negeri ini hilang atau mengungsi, 20 ribu
orang tewas, 50 ribu orang terluka atau menjadi cacat
dan sekitar 5 ribu warga Azerbaijan masih dinyatakan
hilang hingga sekarang.
Tragedi yang terjadi menjelang akhir abad XX ini,
merupakan satu dari kejahatan paling serius bukan saja
atas warga Azerbaijan, melainkan juga atas kemanusiaan secara menyeluruh. Genosida yang terjadi di Khojali sejajar dengan tindakan keji yang terjadi di Khatin,
Hiroshima, Nagasaki, dan Songmi.
Heydar Aliyev sebagai Presiden Azerbaijan pada saat
itu menyatakan bahwa “Genosida Khojali, dengan kekejian yang tak terbayangkan dan metode penghukuman
yang tidak manusiawi, sepenuhnya ditujukan terhadap
rakyat Azerbaijan dan mewakili suatu tindakan barbar
dalam sejarah umat manusia”. Tragedi keji ini mengundang media-media internastional untuk memberikan
kepada dunia bahwa telah terjadi sebuah tragedi dimana pelaku kejahatanya tidak dapat dibuktikan.
Genosida. Pelukis: Ismail Mammadov
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Khojali di Mata Internasional
Media internasional pun menyebarluaskan cerita
kekejaman Armenia. Diantara sekian banyak media international, salah satunya wartawan berkebangsaan
Amerika – Thomas Goltz, yang langsung datang ke lokasi kejadian sehari setelah peristiwa terjadi – menulis
untuk The Washington Post, 28 Februari 1992, memberitakan bahwa “Korban Garabagh Atas dimakamkan
di kota namum Azerbaijan – para pengungsi menegaskan ratusan orang tewas dalam serangan yang dilakukan oleh pihak Armenia ...”. Pada tahun 1993, Dewan
Keamanan PBB mengesahkan empat resolusi – Nomor 822, 853, 874, dan 884 – mengenai resolusi damai
atas pertikaian yang sedang terjadi penarikan mundur tentara Armenia dari wilayah yang diduduki, dan
bantuan bagi para pengungsi serta orang-orang yang
kehilangan tempat tinggal mereka. Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Organisasi untuk Keamanan dan
Kerja Sama Eropa (OSCE) mengikuti jejak langkah Dewan Keamanan. Akan tetapi, hingga sejauh ini belum
ada yang tercapai. Panggilan dan imbauan komunitas
internasional tidak digubris oleh Armenia. Ada kalanya
ada pihak-pihak yang punya kuasa kuat yang “tak bisa
tersentuh” oleh hukum meskipun sudah jelas banyak
bukti yang mengarah pada kejahatan yang dilakukannya. Itulah portret ketidakadilan di muka bumi ini.
Perjalanan Kampanye Tragedi Kemanusiaan
Khojali di Indonesia, 2009 - Sekarang
Perjalanan dalam menyuarakan kampanye tragedi
kemanusiaan Khojali di Indonesia ini, saya dengan dibantu oleh rekan-rekan aktifis lainnya yang cukup aware
teradap masalah ini, mengawali dengan pendekatan
diranah pendidikan. Pendidikan kemanusiaan terhadap
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Pengungsi-pengungsi Khojali. Pelukis: Nadir Bayrisyov

anak-anak sekolah dasar. Perilaku yang baik terhadap
sesama manusia sangatlah penting ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini. Dengan bahasa yang bisa
mereka mengerti, saya menceritakan tentang tragedi
Khojali, dengan begitu bisa memunculkan dan mengasah kepekaan sosial dan rasa simpati-empati mereka
terhadap peristiwa menyedihkan ini. Adapun sekolahsekolah yang ikut berpartisipasi memberikan dukungan
kepada kampanye Khojali ini diantaranya adalah Sekolah Dasar Islam Harapan Ibu, Sekolah Menengah Atas
Pribadi Depok, Kharisma Bangsa, Sekolah Menengah
Atas Babussalam, Sekolah Dasar Pelita Nusantara, dan
lain sebagainya.
Presentasi di kalangan organisasi-organisasi pun
dilakukan baik organisasi islam ataupun umum. Diantara mereka banyak yang sudah pernah mendengar isu
tragedi Khojali ini yang sebagian besar adalah organisasi-organisasi dan para aktifis Islam, maupun organisasi yang sama sekali baru mendengar mengenai hal
ini. Secara keseluruhan mereka sangat bersimpati dengan memberikan dukungan berupa pemberian dan
penandatanganan petisi bahwa keadilan harus diberikan kepada para korban genosida Khojali dan pengakuan wilayah yang disengketakan sebagai bagian
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wilayah dari Azerbaijan. Adapun organisasi tersebut
diantaranya: Perkumpulan Pemuda Banten, Perkumpulan Pelajar Indonesia (PPI) di Kairo-Mesir, Para aktifis
Pesantren Babussalam, Pesantren Persis Garut, para aktifis pencinta anak Cerdas Ceria, Rotaract Cosmopolitan,
Kids Smile Foundation, aktifis Majalah Sabili, Majalah
Gozian, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
Dari kalangan universitas pun memberikan dukungan melalui penandatangan petisi dan mengadakan
seminar mengenai tragedi kemanusiaan dengan Khojali sebagai salah satu contoh tragedi keji dan kejam
sepanjang sejarah. Diantaranya adalah Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Airlangga,
dan lain lain.
Berkerja sama dengan kedutaan Azerbaijan di Jakarta, peringatan tragedi Khojali selalu diperingati setiap
bulan Februari, baik diperingati dengan mengadakan
acara seminar-seminar, pameran foto Khojali, dan diskusi-diskusi. Setiap acara tersebut didukung oleh rekanrekan dari media yang memberikan dukungan dengan
memberitakan kepada khalayak luas mengenai tragedi
Khojali ini. Media-media tersebut diantaranya The Jakarta Post, Majalah Sabili, www.beritasatu.com, kantor
www.irs-az.com
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berita Antara News, www.tempo.co.id, www.okezone.
com,www.eramuslim.com, www.cybersabili.com, dan
lain lain.
Kalangan para pimimpin di DPR, Partai Politik dan
para Duta Besar negara lain di Jakarta pun turut berperan serta memberi perhatian terhadap tragedi ini. Dalam
sebuah seminar yang diadakan di Univeristas Indonesia
dalam rangka memperingati tragedi Khojali pada tanggal 28 Februari 2013 lalu, Ketua Umum PBNU Said Agil
Siradj menyampaikan rasa empati yang besar. Ketidakadilan dalam memandang berbagai kasus kekerasan
di dunia. Ia mencontohkan bila satu saja warga Israel
terbunuh, maka dunia seakan-akan mengutuk bahkan
bergerak bersama untuk menuntut keadilan bagi warga Israel tersebut.
Sebaliknya, bila peristiwa yang sama menimpa masyarakat muslim, dunia seakan bisu, kalaupun memberikan dukungan, hanya sebatas seruan. Hal ini tidak
dapat dibiarkan terus menerus. Said yang juga menjabat sebagai Ketua MWA UI, menghimbau dengan kuat
agar kita semua memberikan dukungan yang luas kepada Azerbaijan sebagai bagian dari solidaritas sesama
muslim. Begitu juga dengan Ketua DPR RI, Marzuki Alie
Atas nama Ibu Pertiwi. Pelukis: Nadir Bayrisyov

memaparkan bahwa Peristiwa yang terjadi 21 tahun
lalu, 25 - 26 Februari 1992, di desa Khojali Azerbaijan
tersebut, mungkin tidak banyak diingat dan diketahui orang. Oleh karena itu dirinya menyambut positif
diselenggarakannya seminar ini untuk mengingatkan
kepada dunia internasional akan peristiwa pembantaian kemanusiaan tersebut. Dan dalam sebuah acara
peringatan tragedi Khojali yang diadakan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2014, Duta Besar Azerbaijan
untuk Indonesia Tamerlan Garayev menyatakan bahwa
apa yang terjadi dalam tragedi Khojali ini bukanlah
semata-mata tentang korban kejahatan kepada kaum
muslimin di Azerbaijan akan tetapi ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang paling menyedihkan sepanjang sejarah dunia. Beliau menuntut keadilan dari dunia
internasional untuk menegakkan keadilan bagi korban
“Khojaly Genocide”.
Dari semua yang dipaparkan di atas, saya dan rekanrekan aktifis khususnya dan Indonesia pada umumnya
bersama dengan sesama negara Islam lain mengecam
keras tindakan agresi Armenia. Kami menghimbau baik
Azerbaijan maupun Armenia, untuk mencari penyelesaian pertikaian ini melalui perundingan-perundingan
damai berdasarkan atas kedaulatan dan batas-batas
Negara Azerbaijan yang tidak dapat diganggu gugat
dan diakui secara internasional.
Perjuangan masih panjang untuk menegakkan keadilan bagi para korban Khojali khususnya dan warga
dunia pada umumnya. Kalian tidak sendiri karena kami
ada disini untuk membantu semaksimal yang kami bisa
lakukan. Waktu yang akan menunjukan dan membuktikan siapa yang salah dan benar. Allah SWT Maha Tahu
dan Berkuasa atas segalanya. Tetap semangat berdoa
dan berjuang wahai saudara-saudaraku di Azerbaijan.
May Allah be so close with us, always! Aamiin.
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