
 

Yang mulya Duta Besar, 

Terima kasih sangat tulus saya ucapkan kepada Prancis - Pemerintahnya, 
Rakyatnya, dan kepada yang mulya -, atas pemberian anugerah yang sangat 
bergengsi dan terhorrmat yang saya terima malam ini dari tangan yang mulia.  

Penghargaan ini jelas bukan bagi diri saya semata-mata, karena saya tahu 
betul bahwa dalam tugas-tugas saya, saya selalu didampingi oleh rekan-rekan dan 
keluarga saya. Oleh karena itu - selain atas nama istri dan keluarga -, kepada yang 
mulia dan pemerintah Prancis, saya juga mengucapkan terima kasih atas nama 
teman-teman saya yang sudah tiada, rekan-rekan secita-cita, seiring-seperjalanan, 
yang selalu mendampingi saya dalam pekerjaan saya sampai sekarang.  

Saya sungguh merasa terhormat menerima anugerah dari suatu instansi 
resmi, yaitu Pemerintah Pransis; sebelumnya saya pernah menerima penghargaan 
dari Amerika, Australia dan Belanda, tetapi kesemuanya dari lembaga non-
pemerintah. Karena itu saya bertanya-tanya -- heran bercampur gembira -- , 
mengapa bisa menerima penghargaan setinggi ini sebab saya sadar betul mengenai 
diri saya sebagai seorang  ex-tahanan politik, seorang non-person di negeri sendiri. 
Bersama ratusan-ribu rekan-rekan yang senasib, kami-kami adalah warganegara 
Indonesia yang hak-hak sipilnya sampai detik ini tidak pernah dipulihkan setelah 
ditahan oleh Penguasa bertahun-tahun tanpa proses pengadilan. 

Kami sebenarnya adalah orang-orang tahanan di luar penjara. Tetapi apa 
yang berlangsung malam ini membenarkan pendapat saya selama ini -- dan saya 
kira juga semua yang hadir di sini -- bahwa bagi Prancis, Pemerintah dan 
Rakyatnya, nilai-nilai martabat manusia, nilai-nilai kemanusiaan, hak-hak azasi, dan 
nilai-nilai estetik, rupanya tidak mengenal batasan-batasan ideologi, politik mau pun 
wilayah. Benar adalah benar, indah adalah indah, tidak ada standar ganda!  

Maka patutlah menjadi giliran saya di sini, untuk menyampaikan penghargaan 
setinggi-tingginya atas sikap penuh pencerahan dan sangat mengilhami, 
sebagaimana secara mencolok ditunjukkan malam ini oleh Pemerintah dan Rakyat 
Prancis. 

Yang mulia, saya gembira yang mulya memberikan kesempatan kehadiran 
sahabat-sahabat saya di sini, juga anak-anak dan anak-kemenakan saya. Saya 
terutama gembira karena cucu-cucu saya pun bisa hadir di sini. Bagi saya, 
merekalah penerus dan penggenggam masa depan. Saya harapkan mereka rajin 
dan tekun belajar terilhami oleh nilai-nilai Prancis yang saya sebut tadi. Saya 
harapkan generasi muda Indonesia lebih daripada saya, akan bekerja untuk 
Indonesia yang lebih baik, dunia yang lebih damai, khususnya untuk persabahatan 
erat Indonesia-Perancis.  

Terima kasih yang mulya; 

Sampaikanlah juga terima kasih saya sedalam-dalamnya kepada Pemerintah 
dan Rakyat Prancis. 

Joesoef Isak, Jakarta, 21 September 2006 

 


