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rr,TITartq Koruptor r

I

a /r ill:il::fiv:r
lVt deral PajLrl<, Dha-
na Wiri5'atnrik4 ditetap-
kan sebagai tersanglia [a-
sus dugaau korupsi dan
peniucian uang terkait
dengln rekening Aendirr
yarrg dilaporkan pusai pe-
lapolan dan Analisis ,

Transaksi l(euangari.

Dhana Widyatmika (DlV) me-
-niliki harta yang tidak sclrording
dengan golonghh kepegarvaian-
ny'a benrpa rekening senitai Rp
60 nriliu dan bcberapa huta lain
(Ihn4ns,9/3/20t2)t.

lierarkah dugaan kejalEBn
itu? I(ita tungl$ hsil pcmerik-
saan pihri.k yrng bemmng Da-
lam silap hormat tethadap hu-
kum, khuusnya u pmdr:ga tak
bersal:Ll"q ia)* kam itu jadi per-
hatian dan pelajaran bagi siapa
pun yang cinta harta Ada orand
nriskin dengan oepat merrjadi ka-
ya, tctapi setelah hya justru tak
bahagia kaena' tirbebani oleh
.hartanya dan secara tragis harta
,tnengan tarkann]'a ke penjara.

Ironis dan tragis, tapi sering
,terjadi di kalangan elite politik
,da:r bimkrasi. Mestinya harta
merupakan perhiasan ddn sarua
hidup sehingga kehidupan lebih
bahagia dm bermartabat.

H'tkum positif sebenarnE te!
lah cukup balvak memberi.ram-
bu-ran&u tentang tata cara per.

lYacana Rubrik "Ophi" dahm Surat Kabar Kompas

Edisi April - l}{ei 2012

KOMPAS, SENIN,2 APRIL 2AI?{

Oleh S {J D.l I 7'O .

olehan rlan penggunmr hirlta *:hj']q", Li{v!,. lr'rillr n}urtrn omng miskitr. Iieliljrrlah Drenjrdi
1'arg sah din..benar. Nloralit:ra (lilrirxlxh..,\kdrlr.(litrrrnr:itr.rl,rr ,,"u,1 k*..,,. sit,,r, *,.niil,-rtur,' nuRlln Pun telalt melnberi dar{- d disc$rrrri rrlclt g'snrr rlarr dilin- miskiir rtan.Jrikuti icrrgarr ;rcrlru-an illendsar tentar8 perbuatil! \ungi olch negrn t'u[: kita nra- mrm lnn-r ga ri f,.irdr.i^t,. perbuatil yangpatrrt atau tidak s.rs tliri-dengan ker:{ihan.ini. du mcrr$ulalknrr,Ourf,, 

":rp 
aipatut dilalaik*. seseora,g-te/" .seTrinswr. irrre-rinrrh ja- hrk:ikiln e,lucri_rncrrquorpul:

hadap haiiL Mengapa mereka nSlrn gcurbrh mcngrLrnanrarian 
-!eo-bam ,nri:. uart,, i"i"iti itmelanggar ugemn-udqin ilu\: negil[r unhil( rrrseclr ra(:rLat IRB drn mrnhrkar riiri danIlefragz.l pesan noral berikut trcngin. pajak atan scjcnisnu- iaurrgn3=, apt it,, .ii,, ni"ir,r'r."

pafitas kita perhatikan bersama. ita]n,at.lrukm-s,pi trrahan aL.u
Pel1nnra, kejujuran. sctiap runil)al;trhrk tffiri,; Tidak ?barokatr" i

orangmestijrrjrx da{ry pem-!eh- [rhen yan.q rorji"*pniing. ,r.- r]aram buluq arunr, hanri tri'. ]rn oan penggunaim harta; Ber- lisit keu:rnBm, sL*Eb.slah urut mikim tkl;rk' I,onfru/l; Sehelik-
1$.-f.;|:9, ISI*g:,,o*rg , KeriLr4. hedldrr teut,oncon nyr.omngr-anghet,l;_t"y.,rr,,,,
menlpertmyakannya. Tidak per- dengan 

-bedenria 
kepada fakir- suka hedeinri-tlan Lm n,"ir5oi-lu khatvatir atarr.wasuds kmenr misiin. Minta-nri,tr itu hi*r. di- l*il,;;,;;;' ;G,u t;. 

'i,iu'.,,- 
ij13ta k;11i1ar segalan!'a,mu- trmlg; dul hrnyn rtihcnarkan aar 

"tcrn 
t,"t_t at frrlr d;t;i;,"_

oan- .- dlPertauggurgjarrabkan. apahila kqlopcl tidali ada rna- rondahlon tur.gi airi .t,in nr

,ffiffiffiffi$ffiffim/
I::ly.l:.'.k11 lly1T$lpil. miskim stukumr. rtu hina, pgr*ri t.1 .ffi,;;t ,i,'

Iffit'*u.f?,;tt{, 
xffi ffif;*ffi',ffi*frI

tHfil-l5.IH,jtiif';:1 ffiffI#"Hffifl.ffi,t ffi;ffi.d";;-t$ringh* .ri' hotel prcdeo. Brrlr diiringi senjrum ramah Jffi 
---xitu, 

*r,uai**a Gayus Dketit:ftala*iam.',: sekaliLrti il"grd;try".;- otup*p""i'lo*ptoril*'va
. -f$fq pada h:uta kita atla ytrglllmberi*kep"a"in*lu- manusia biasayangrentan t(.hi*-hak pihak lain. Pihak lah itu bn; tak boleh *t"ar, ,r"irgr,- hadap berjanSt;y nart 

-k",

itetangga,- sanak saudr+ t'akir- rangi kemacetan lalu lintas tian a"nrrrra..h]likitr;"r";
:l$:^1*:_le.gm. Kewa- kerawananmsialt"t pt *riiUai, negcri m aoa Lru pencuciarlj

fflffll"ry,fl,?*t daT p.li:k ikuti tangkah korekuen berupa Uirg, IJU itu tidak pulu bertoliuj
ff. JTl"i -:,11"IT.. ,Apabila perigayoman, perlindungan, dlr brgi.ldta katau taria sua* Utrl
f:*0(,I:.:y fp.,bulk"n, pemenulun hak hitlup.nrerckl , bereihkanendiriterlebihdr&r. I,oeram rurto ktta D€riih. Harra. 5sffn lsyak oleh negmr. \ SUDJItF
P:.Tu:*}3:,tl:ig.f.,:"ll* xe1yia1, 1,,g,ui ."r.'ri-r,ri \ curu .rresor a* i""t i"iS-,
rura, menghrasr kehidupan kita. nrendaku dan lremrental ebagai .,, mnt Dokkr lhnu Hut un t&itti

=]-.
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Oleh SALDI ISRA
Tak bernyati bagai salah satu faktor }arnci.

Sebagai Presiden dengan du- Biasanya seorang presiden de-
kungan pemilih sangat tinggi, su- ngan kar':ilrter kuat menjadi lebih
Iit menerima dan memberlarkan marqpu menghadapi paradoks
untaian panjangkeluhan ifu. Ter- yang muncul dalam praktik sis-
kait dengan soa.l kinerja dan ke. tem presidensial.
kompakan arggota kabinet, mi- Sulit dibantah, keluhan atas
salnya keluh kesah yang disam- kinerja dan kekompakan anggota
paikan ke ruang publik meng- kabinet adatah buah dari sikap
gambarkan betapa Presiden SBY dan piliharl SBy sendiri. Seka-
gagal menunjukkan kuasa kon- lipun n.rer.rdapatkan dukungan
stitusional seomng presiden da- besar pemilih (6e8 persen) pada
lam desain sistem presidensial, Pemilu 20Og SBY gagal men-
, Jamak diketahui, dalam sis- jadikan angka iru sebagai modal

tem- presidensial, presiden me- : membangun pemerintah yang
miiiki hak prerogatif menilai ke- solid. Sejak awal nyali SBy me-
berlanjutan posisi menteri di ja- luruh untuk menrbentuk kabinet
iaran kabinet. Jika memang ada ciengan dukungan parpol pas-ter-
di antara menteri yang merusak baias. Boleh jadi, persoalan nyali
kinerjakabinetsecatakeseluruh- pula yang mema}sa SBy mem-
an, dengan instrumen hak bentuk koalisi kedodoran

dari Presiden SBY.
Selain persodlan di atas, ba-

nyak kalangan meriilai, keluhan
demi keluhan sengaja dibuka ke
publik agar segala macam kritik
terhadap kinerja pemerintah tak
dipandang sebagai kesalahan
SBY semata tetapi juga karena
persoalan serius di jajaran ang-
gota kabinel Jika penilaian de-
mikian benar, berarti SBY tak
tnau ambil risiko dan tanggung
jawab atas kinerja pemenntah.

-uci tangan
Padahal, dalam loglka sistem

penrerintahan presidensial, ki-
nerja pemerintah menjadi tang-
gung ja-wab presiden. Karena lo-
$ka pertanggungiawaban demi-
kian, keluhan terhadap kinerja
dan kekompakan menteri men-
jadi urusan "daput'' kabinet.

Ibarat petuah lam4 membarva
persoalan demikian ke ruang
publik sama sqia dengan'@r-

SALDI ISRA,
Guru Besar Hukum

Tata Negara dan Direktur
Pusat Studi Konstitusi Fakultas

H u kum {Jniversitas Andalas

prerogatifSBY dapat me- h fr dengan dularngan partai
Iakukan evaluasi kapan ( \ / \ potitit hamp-ir mende-
sajr.r' ..rerlukan. Dalam B ll A f, kati angka 8o per-
har inr, Pasal IT.tyat aHdk sen
G) dan (2) UUD ffiffi Bahkan, ke-]3i:*Tff*ti'ffi .\fl":fi

dan diberhen- WfFl yang beikineqa ren-

abikbaiu di dada", "menepuk air

baniu oleh kineda -jtt Tegasrryq seorang presklenmente- aan ke_ tidak boleh cuei tangan atas ki-
ner;a anggotffindiri,

Dalam berbagai kejadian, SBY
kelihatan enggan menjadi oraag
yang berada di garis paling depan
untuk mengambil tanggung ja-
wab langsung. Terkait dengan hal
ini, Teten Masduki pernah me-
Dgemukakan pr.*iden acap kali

rmengeluh tak puas atas kinerja
ipenegakan hukum. Namun, SBY
lebih memilih membentuk Sa-
tuan Tugas Mafia Hukum.ke-
ti*b1ngg*t 

"glangsungmembenahi instihrsi kepolisian
dan kejalsaan yang berada lang-
sung di bawah kekuasaaruya.

Pertanyaan besar yang meng-
gantung di kepala banyak orang:
mungkinkah negeri ini keluar da-
ri tumpukan dan impitan per-
soalan jikalau pemimpinnya le-
bih banyak berkeluh kesah? per-
tanyaan ini begitu menggelitik
karena di tengah lilitan.persoalan
;saat ini, harusnya ralqyat yang
.lmengeluh, bukan pemimpin. Mr
'President, jangan tambah beban
ralcyat, berhentilah menjadi sang
pengeluh!

ri-mente- kom-
l negara pakan se-dan ffifllar%H{ry jumlahmen-

Tente- W teri,yangdila_

tikan oleh pre- trANDrrirtNc dah, tetapi mengangkat
siden." sejumlah wakil menteri Seka-

Dengan kuasa konstitusional lipun pilihan mengangkat wakil
yang demikian, tak dapat diper- menteri untuk,,melapis" sejum-
salahkanjikasejumlahpihakber-'iah menteri dibenarkm oleh un-
gurnam sinis atas keluh kesah d*g-und*g langkah'demikian
SBY soal kinerja dan kekom- tetap saja tak marapu menye-
pakan jajaran kabinet Oleh ka- lesaikan rnasalah sesdlgguhnya
rena ifu, masalah mendasar yang Yang terbentang di hadapan
sesungguhnya dihadapi SBY ti- kita,'kareria ,kehilangan nyali,
dak pada desain konstitusipnal, SBY justru, melahkan eksperi-
tetapi lebih pada-kekuatan per- mentasi.yang,,.dalarn batas ter-
sonal untuk berada di titik sen- teatukianrrreqlerumitntasalatr-
tral konsekuensi lo$s .yafig KiRl; yang,E_ta' qql{s!*aa JBy
mungkinsulitdihindarkandalam b@Eb.ehlulq tery nE di
praktik sistem- presidensial.

Sebagaimana dipahar4i, nres.
kipun masa jabatan presiden di- piran ketuar aari tauttan atas
desain dengan masa edar tetap, kinerja dan kekompakanjajaran
pralctik sistem presidensial acap kabinet, misalnya ketika meiom-
hadirdengan pola hubungan ek-'bak kabinet Oktober lalu, nyali
sekutif dan leglslatif yang relatif untuk ',melangkah" lebih jiuh
tak stabil. Guna menghadapi ke- Han lenyap ditelal b:rurr; 

"1111u
mung;kinan instabilitas ifu, par4 memliilo nyatl unrux mera[ukan
pengkhji sistem presidensial perub*ran besar, keluhan saat
hampir selalu menempatkan kunjungan melalrukan kenegara-
personalitas seorang presiden se- an di Beijing tak perlu keluar lagi
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ada atau tidaknya pelanggaran
prosedur di dalam tubuh kedo-
lisian. Di sisi lain, Komnas HAM
tidak'banyak memberikan kon-
tribusi bagi upaya pengusutan
dan f er,cegahan atas serangkaian
kasus pelalggaran IIAM yang
terjadi di Papua-

Komnas I{AM terbu}cti tidak
merrjalankan lrU No 394999
tentang IIAM dan ULI No
26/2000 tentang Pengadilan
IIAM. Ti&k ada penjelasan, ke-
jelasan dan pertanggungiat?ban
bai*.an tindak lanjut dari ak--
tivitas pernantauan yang telah
dilalcukan oleh Komnas t{AM
bi:rgga kini.

Selain itu, kelierasan seputar
pemilihan kepala daerah
(pilkada) di Papua

'pu0
Oleh CHRISBIANTORO

wa partai politik yang beroperasi bertahun-tahun mendorong ga-
di Papua te.lah gagal rnenjadi in- gesan dialsg damai untuk pe-
strumen pendidik demokrasi dan nyelesaian konflik di papua.
menciptakan kesadaran politik Sejauhini,wujudnyahanyalah
Ifonisnya, pilkada justru jadi dialog dengan tokoh agama yang
konkibutor kekerasan yang .lifacilr-si organisasi iE;uaa r"-
memperparahkondisiPapua. perti PersekutuanGereja-gereja

Pemeri4tahabai [liffi'.,ffi63iJ#'tr
Setidatorya terdapat pemya- Tentu saja hasilnya j;uh dad ha-

taan dari beberapa pejabat ne- rapan maqBrakat papua karena
gara, di antaranya Pan$ima TM hktor ketertibataD, keterwakilan,
yang d.'walili oleh Letnan Jen- dan aspirasi segenap masyarakat
deral M.Noer Muis, Kepala Divisi Papua diabaikaru
Humas'Polri Ir;en Saud Usman Di sisi lairu jumlah tahanan
Nasution, sdrta Menteri Koor- politik tenrs bertambah- Enam
dinator Pblitik Hukum, dan Ke- bulan teraldrir tercatat paling ti-

amiuurn Djoko Suyanto, dak masih ada 30 orang yang
yaiig intinya tidak meng- menjadi tahanan politik

Setelah . 
pemberlakuan Per-

aturan Pemerintah NomorTT Ta-
hrur 2007 tentang Lambang Da-
erah, pemturan ini merupakan
kenaniqn[an tarean dari pene-
rapan seca"ra exsesu pasal-pasal
mal<ar dalam KUHP. Sejak itu
banyak dikeluarkan kebijakan
yang melarang pengibaran ben-
dera Bintang Kejora, dan peng-
adilaa terus memidanakan me-
reka yang menyebarkan senti-
men pro-kemerdekaan. Itu se-
babnya mereka yang terkait pe-
ngibaran bendera mendapat dak-
waan makar, bahkan pengung-
kaparr damai pun dilarang.

Pendekatan "keamanan" terus
diterapkan- Situasi di Papua se-
makin tidak menentu. Respons
pemerintah iamba! ingin me-
ngesankan hati-hati dan sangat
ditentukan oleh upala pencita-
an: Tidak mengheranlsnjika im-
plilosinya justru gagal menlegah
mcmburuknya situasi.

Sikap, pernyataaq dan kebi-
jakan . presiCen tidak memiliki
resonadsi pada kondisi riil di

Sungguh ane[ da-
erah dengan kekayaan alam yaDg
frntastis justru dirundung ke-
kerasa& korupsi, dan kemiskin-
an Semakin jronis lagi, ketika
identitas ke-Papua-anuya pun se:
olah hanya jadi obyek wisata,
bukan identitas budaya, apal"gi
Danglra

Untuh itu, penr:lis kembali
mengingatj<an bahwa persoala.n
di Papua adalah tanggdng jau,ab
secara menyelunrh dari peme-
rintah. Tidak cukup perioalan
ini hanya diserahkan kepada Ke-
polisian RI dan Komnas FIAM
)angte$ukti tidak mampu men_
jadi bagian dari solusi, apalagi
dengan terus-menerus melibat_
kan TNL
. Presiden sebaiknya juga ja-
ngan lari dari tanggungjawab dar
mencari legitimasi dengan-me-
ngesankan seolah. kewenangan
presiden mengecil.

CHRISBIAI{IORO
Anggota Badan pekerja

I{omisi untuk Omng Hilang
dan l{orban Tiidak l@kemssn

e{ontras)

mQram

)

turut memperbu-
ruk situasi di sana
Perlrima, di. Kabu-
paten Puncak, de-
ngan te{adinya ben-
trcl.an antarpendu-
kung Simon Alom
dan Elvis Tabuni saat
memperebutkan
rekomendasi
DPD Gerin-
dra untuk
rr,aju ke
pemiiihan
bupati.
Sepan-
jang 3l i
Jnli-Feb-
ruari
2OI2, kon-
flik telah

di Papua.

akqi adanya tindak keke-
rasan dan dugaan pe-

langgaran I{AM
berat di Papua
Gambaran

memprihatinkan
tersebut diperparah
dengan pernyataan

kontroversial y'ang di-
keluarkan oleh Presiden

Susilo Bambang
Yudhoyono

bahwa
operasl
TNI dan
Polri di
Papua
adalah
untuk
menjaga
kedaulat-
an negar4

HANDTNTNc tidak ter-

munikasi konstnil{tif. Namun,

menewas- masukpe-
kan 95 Ianggaran
orang, belum lagi ratusan png hak asasi manusia Cfel$. Ue-
luka-luka akibat rcrane rerhukr nurutpresidenStsy,negaramana
antarkubupendukungit[ pun akan melakukanlhalyang

Kedua, bentrok antar-pendu- sama terhadap gerakan separatis
kung John Tabo-H Etli Sulanto bersenjata yang muncul di ne-
yang diusung Partai Golkar de- garanla
ngan Usman Wanimbo-Amos Pem5rataan tersebut semakin
Jikwa yang diusung Partii De- menegaskan bahwa pemerintah
rnokrat dalam pencalonan bupati tidalt memiliki kesulgguhan me-
Tolikara Bentmkan tersebut te- nyelesaikan beragzi,rn-dersoalan
lah menewaskan ll orang, me-. di Papua pernyataan ini seka-
lulai 201 oran6 dan mengha- ligus meppakan bentuk dualis-
nguskari 76 rumalu me karena di satu sisi mencoba

Dalam dua kasus.tersebut, ti- menigulirkansolusiunfukpapua
daktampakkeseriusinpartaipo- dengan membenhrk l}nit per-
litik pengusung. calon. unhrk cepatan Pembangunan papua
mencadkaq.ialan kelu$ dalam dan Papua Barat (lrP4B) dengar
menyelesaikan pennasalahan Peraturair Presiden Nomor 66
yang terjadi. Di sisi lair. (e-, Thhun 201L Unit kerja ini ber-
polisian RI gagal mencegah.dan., tugas membantu presiden me-
mengantisipasi bentmkan. t lalotkan koordinasi, fasilitasi, dan

Situasi ini'?nenegaskan tiahwal, sinlourisasi perencana:n-perce-
partai politik tidak boleh 69-'r:patan pembangunar di provinsi
lepaskan tanggung jawab atas Papuad:anPapuaBarat.
tindrik kekerasan yang terjadi Tawaran solusi lainnya yang
akibat pral<tik politik para peng- pernah disetujui dan dijanjikan
ikutnyasebagaimanayangterjadi oleh Presiden SBy adalah ko-

Partai politik harus bertang- sampai saat ini tidak ada ke-
gung jawal menciptakan ildirn jelasan kapan rencana ini akan
persaingan yang sehat dal-arn pil- dilataanakan dan tidak jelas ko-
kada.KekerasandiPapuadengan munikasi seperti apa yang di-
kepentingan pilkada yang ber- malsud.Gagasandialogatauko-
kepanjangan merunjukkan bah- .,munikdsi ini lahir se6lah LIPI

ffili'..[$
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Krisis Thailand Selotan
Oleh HAMID AWALUDIN

nmerel<a

peilu-me-rn"I ::':;: r. Persoalan di dalam tubuli,ka.
alslamjuga 

'um 
penunh,rt kemerdekaan jpg4

yang,diakui, .tak kalah pehk _-Meieka::,-iiddk

Belum solid

tak kalah pehk 'Meieka ',idak
f.ktrr:susnya di, memillki *epemimpinan;:yiii!
:mpat para pe- solid.Dalamdiri.merekaterdapit
ian bermukim. empat falsi'utadra yaitu FulO,
ptan Jnlilana MPS\ry., ,r4$i:Cari Ne{,'eulo.

Keemiah.yq fpqrl, .ri lepemim-
pinan'; masing--rna3ing dan cen-

. . derung.b.e-x.ging batu sama lain-
, Tidakiilqa::iantai komando yar,g
uremilikiibtcirrta, rtunggar dalam
mengambill kebjiakan atau ke-

mendiami beberapa provinsi, Nal
rathiwat, :Patani, . dan,,Y,alai Me:
reka suku Melayu Patpnr yang
dtrlunya berasal dari Malaysia
Karena itu pula mereka adalah
penduduk Muslim.

'..:piltusan.:,.' .;.t' r,., ,. .,
Situasi di Thailand sqkarang

ini sama dEngan situasi di Moro,
Fiiipina ieJatan Setelah Nur Mi-' iu4d,la.tru+$ dari kepemimpin-
an,,iidelrddtsildgl;.lieBemimpinan
yan! ne$lihi$ioilg4g di kar ang
an pemtie rontak'si:babl'terlalu ba.
nyak grup yang mengklaim diri
sebagai pemimpin dan bersaing

Berbeda dengan penyelesaian
Aceh tempo dulu Aceh memiliki

untuk anak-anek mereka kepe4impinan solid yang jelas

BdnsuninfrastruKur.,.' .*ffHl*tPrg$:.ggp+

tuluh Pemerintah Thailand se- belum lfaietrL,;Uanyalah damai,
kanae ini adgtigg le.ryb.gg? Y,4 .- -h&an konflilg. y-ang.bisa ,men-

lna yar,u
p'ergaruh

l1'!.i:

putusan nolitik" r6l5ir6irl;6p,-!rr."Ti,i . r, -1i

!:,1ryturrygn"H,li;li$}i#ni. l' i :1;, ir;

E cilrgull [t]rdsr,ru[rur . 
Jxakni GAM di bawah. k6perffi

, Setelah masalah:n[asa]ah nilai pinan 'Hp]an Oi firo, Uait
ini diakui, Pemerintah lh{and Machmud dhn Zaini efaUUi,.
perlu segera membangun-infra-. Mdk4 iukup berunding dengan
struktur di wilayah--wilayah m9- : merek4 masalah bisa [i."f"irl_
reka Pcrirerintah Th6iland perlu kan. Inilah tang nifril ai tnalaria
mengambil kebijakan afirmatif selqarang. 

" "
untuk membangun'dalam rangka Falrtor Malaysia juga menjadi
mengatasi: kbterdnggalan wilai hal khusus Urgi k t;;?*;"il*
fah-wilayal tersebut Keterting- rintahanThailandselatah.inibi_
galan inilahyang,rnenjadi pemicu sa dimaklumi sebab para pe".-_
mengapa meret" a+i.4g!S9Sigf& ; tut kernerdehaan tersebut adalah
Ketertinggalanini menirnbrdkan kelompok yang mondar.mandir
rasa ketidakadilan yang pada g- t. frfrUvri, t"L*;;"'k;;_
liralnya meniberi nlpas ,perju- mang dulunva berasal dari Ma_
anganuntukmelepaskandiridari t"y.ir- Aspel il, .;"*r;iitir,

Jalan,untuk mewujudkan ga- Thailand. Teriepas"darikepelikan
gasan-gagasandarnaiini:memang fni, kita r"lrh;;-9.;;;;;il:
tida! au{a\ Masal .Lnya dalam * ..o.u1g a;a ZSOO f-,[*i"I-

Meski' demikian, per:juangar-l
mereka bukan perjuangan untuk
menega.kkan negara Islarn, rrre-
Iainkan unluk memisahkan diri
dari Thail, and kaiena merasa di-
perlalrukan tidak adil. ,Wilayah
yang mereka diami jauh lebih
tgrtinggal .:dibandingkan wila-
y.ah-wilayah lairi di Thailand-' ,:

TiqggAlkan cara militer
Selama ini ada kecenderungan

Pemerintah Thailand, untuk me-
iryetesait<an masalah ihternal ini
dengan cara militer. Sayang, se-
telah sekian puluh tahun,,cara ini
belum menghasilkzur titiktera n s-

Oleh.karena .itu, perlu.a<lanya
dialog antara pernerintah, dan
mereka rurhrk berdamai.'

Jika'dunia menghendaki agar

triara penuntut kemerdeliaan teri
sebut bisa duduk bemnding dan
rrielepaskan tuntutan mereka
untuk melepaskan diri dari Tha-
itg$,. dunra; pun harus mem-
!ffi PemePiPlqh rhailzurd un-
tqk, pggpb,.gri'otg_norni luas {an,
khusin$"dda "witayah-wi tayah pa.

masalah Thiklnd selatali.ini ".-cara damai Tarik ulur,:fli,antara
mereka rnasih : q44gqt : il}t.,aan
kual Pemerintahafr,sipil belum
mampu meyaki - Arii:.kalangdrt
mi-titer agar jalan'aarnai medjadi
alternatif $nyelesaiari masalah.

- : i,r ,.:lrr1 ,::i

iland.

*:ilii1iij' ffl
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Perbedaan lebija}a-^nya hanyalah da-
lam sektor, besaran, dar. konsentrasi pr-
nempatan belaka- Dengan demikian, se-
rhestinya kita menyadari, ketim[a11g 5s-
penuhnya perkara ekonomi, apalagi se-
kadar perkara kalkula"i anggaran belaka
subsidi lebih merup'akaa perkara pil.ihan
politik Jali semestinya lebih perkara ide-
olo$ ketimba.ng semata-mata ekonorli-

Tentu saja setiap pilihan kebijakm 5.ang
waras juga .harus'mengacu pada kondisi
ekonomi, tetapi jangan lupa juga siu*i
sbsiopoli'.ik rrrasyarakat lebih menelunr}r
pada safuan ruargr,vaktu tertentr.L Dalarr.
Bg.ar,gl4 i{eologis, perkara eksistens:al
dari'segenap .masyarakat sejalan Cengan
gambaran kole.lctif kita sebagai bangg--
ssperti tersurat pada konstitusi dan pan-
dangan hidqp kita-harus tebih didalrulu-
kan ketimbang kalkulasi ekonomi
Dehgan deniikiaru mungkin le-

O I e h E,U D LA'RI! O D 4N U JAYA
menginghtkan bahwa dewasa ini "ekonomi metodologis menyeluruh kita karerratllah
sendiri-1o,gtri;_a p.asar dan'kompetisi-se- .r"r,g*gglprry.u sebagai semacam ,,me-
cara progresif telah mendesakkan dirinya tabahasa;(iarekj, ZOO:).
sendiri..menjadi i^dgOlogi yang menghe- Dalam pengibaratan Biksu parekh, se-
gemoni" (New Zef Revieq 64:frlO)- perti meta uangdollar AS; padahal hanya

Dengan formula rahasia tiala lebih .n".rprtrr.rr"isatumata_runevaneiadi
rendalr, efuiensi lebihtinggi", rasionalitas uk.ar bagi segenap Fata uil! friri O
pasar dan persaingaa bebas ini merangsek dunia Kita'tuh; bahwa dalam did.oo*
ke segenap seltor kehidupan- *h".gga raeofogi kLik, il;";"r*g*'*";'";;
berpikir secara ekononis seolah-olah L sebuai rasion-alitas,r+.f!j. et^u f;grk"ylTT t -Ce. rI- dalarii teaidupan manu- *x".a t".t""t"."bt;Gft;ili;m;
sia Laik pertimbangan para petinggi kita ah ,nurk memahamiiegenaj realitas se-
1kql kewajaren harg.q pasar salagei per- macam ini dihujat sebigai -gejala kesa_
timbangan kebijakan peaentun harga daranpqlsu,/a1se-^",lrirr".i". : -:--
BB,\,I, logika-ekonomi yang sebet':ln. ya &n Xira"y" aa.m kerangka inilah kita ha-
seha-rusnya hanyalah.salah satu rasiona- rus mem6at"lkan leputusan DpR me_
litas selitoral dalamkehidupan, lalutber- nambahkin pasar z iyat ou p.au tru
kembang rnenjadi kewqiaran logis.satu-sa'- APBN zol2 yang memb;ri kebeb;; ba'i
tunya bagi sdgenap kehidr-rpan manwii. pp-"ri"i"r, i""ililr.*z-""". rrF

bih tept lagi,,ini prerupakan
perkara pencijemahan ide-
ologis dar.i sebuah politik

nomi Eropa, Zizek berjalan,.harga minyak mentah melam_
beranggapan,jus- , paui 15 persen di atas/di bawah. asumsi
ku rrihh sum- APBN. Ini eUfemisme'terhadap rasionali_
bbr kedaruratan . tas.pasai IJU Migas No Z2/Z&it pasal 22
perrhanen cko- Ayat 2 (bacau ,'mekanisme persaingan usa_nomi dcwasa ha yang sehat dan wajaf) yang diLatalkan
ini. Baginya; Malrkamah Konstitusi pada ZOO+.
pengagulari Io: Secara ideologis, seperti termaktub pa_

. gika pasar dan da Pasa] 33 UUD 45, kita tat 
^u.&-

elonomiyqngkonteks:. .

tual.
Hrny. d"l+",

pgncatan jideologis
semaqafir itlilah
kita bisa,memd-
harai politik ke-.
tertutupan dari
Revolusi. Kebu-
dayaan . RRq
ya-rg sbmpat di-
olok :rnasyarakat

Baraijustrume.
nyen€Farakan,,,
rafuatnlra. ,!tti-:
,lih.pilihan ide.
ologrsr,sementa- 

-

ra.mereka,.gtruia
Rasionalitasff**iffi"ffi

Paq'seperti tei r..

lahle$uktiss;,'.1

u'.^+,Elet*r,!&u ErIuJu paoa perwujudan gambaran ko-
bAtltaD Te€anggep-. rlektif ideal kita sebagai bdngsa

ffi.ffiffi##:xll*#r ffil'ul*r:s€Jmraar'rl€: ': .' ,-Y t iu.Tf mimsi psta mksasa caran ideololi .up"ru,r,ai"j,u-tit" rrrr*gara Ameril<a Iatin mengam- mh"*ri,*lt-t, crlrcr -"*iro.il t-irrr,"#i'.i.1-r, r*"-bil alih . kendati +perusahe-. :Krisisdewasarrru.r,r.J-Gxfui"iti dib;r"g^t"i,;#'ffi,",iriIr**ln
ffi_frH#".ffiH;ffiH,J*p ::*'q-_glt,*ti-_ffi p"rh fflEq p"r"h dan,bisa saja memunskanir8keiriscaj44n:,ideolagis Egar:6.t *"rr ''orrpri"i"gr;rhar.ii;rng.m-^*ffi; l ffii#ffifl;l?#:,ilffiHbenderol hoga:lerg.lebihterjangkau'ma: ttamrru 

"!tai<anr+;"i"fip*r,Grh"& *-**[il[}ffiffirtilf*r"*,o
svarakat derni meniaga ksejahteraan mij . an, hisis di-Asl d""trrb.irl"toT6;i f,"u u* 1n* ,r? dari Bune Karno, per-nimum'masyarakat ftiskin nreEka Ma- ' rnao"esa*r.iriry"""gr*6rt rt".iut", *"r*.ryaa*gpesart<itai-iisadarbetul
salahnya tidakkah ironis ridi . *et yelan uq.," ir"*t" a"""m *"c p" , ;.h;""f"i$"ii iil ^"#rt"#t *l*r,l@dlkalau ralryar bqnyak.negeri jak dl$,at banyat karena fidiail- iansa jaurr Iebih penting daripada kat_p.:.!q* minvak tidak sanggup mpmryti -p"nvr."*uGt*L*r*lq"G"p".rri, 

ili,rrri ekor,omi.

T,F'H?;, : .-".**--. .-T'flg$j3*r-*'t -:::'" 
-. 

"'*ff;;;'ir#u,.,*g merup,ra,, saur'

gika pasar, dan persaingan bebas'fi*e"fii5.
ir_al<an rasionalitag ideologis kapitalismd

Jibeial. .Jadr 
t,unyalah rasion4itas sebqah

ideologi. [ertentu bglar<a-.L Menganggapnya
.s9b4arlkelv{aran, mempersempit ragam
ryfona-titas {ti:qati! tita UA*an: mel
merosotkan kritisiime dan pbypktivitas

rakat dan
ekonomi tidak :'boleh :kita

-seb,agai Fnglfurra,.lpdagi. se6agai ideo-
]dg. ' . ,, ,..

.. BUDIARTO.DANUJAYA
D cis m $t pffat fuUtik F I BUI
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Wan Pembebasan lVlenuju
Kemanusioon Sejati

.Olrn SAMsUD)N BERLIAN

dan. pe:nimpin
agama yans setelah

. penrh: khuryuk.beidoa
bersyultuf ,r, atas anugerah

., i.:i ls'NDTNL\c
;.rl;tii).r r:-- j .

::mohon i(e-
filEUika-
llah seperti
;li,i lesiharr

' 
Tuhan,kepada mereka;.lalu de-

ngan ganas menlangkat tinju dan
senjata'. untuk meirgganyang
oraag Jain yang ,mereka anggap
menyeleweng dari T.uhan. Jauh-
lah hendalarya anakanak ttha.'r
dari perilaku anti-Krishrs seperli
itu.

)bngampunan . memuhgkinkan
pe4ghancuran dendam keSurnat
,iampil mbnyeii+,att a+ p"i"b";

-:,ci dqrpendpnd4r.n sehiriggdmen.
' jadi pengtasih dan pendamei
' Menjadisahabht

Irlembebaskan . rvre'rroq **qL
:. : i, iri., :?,: .i.r., r - ..:. -...:' . IGberiqi4n: a{ql4!r.la0a.getap-
' Setiap ire4jdhjgagKiistus piirl'Fng EehEhitaml€n'danm*;o
belajar dengan . rtldah hati ' hz*aa pppla Kebencidn mem- .

lnaigariiini':eupi'nilah mdicka.!.,,.reOa;,"giit bercidi", aiUfa

Kekerasan t-erhadap
pihak lain

Sayang sejarah menunjr.rkkan
kesalahan gereja sepahjang nusa
yang dengan penuh rasa lcsa-
lehan diri melalcukan kekerasm
teihadap pihak,lain yang itiang.
gap bejat mUrtdd- Dengaa se-
mangat "tobat,.atau nra!i", para
pejuang kesihr da1 :perhbela Tu-
han memburiu}L',membakai, dirr
menStancuien agar orang ma-
suk ke surg4 dengan suikarela
atau dukapaksa

Gereja diajar terus-menerus
dengan rehdah hatiberseru "Am-
pq"ilah=erE%eb3gai peng-
akuan terhadap dosa seadiri dan
dosa seisi junia dan sebagai
pengahun bahwa pe4plampunan
b-ukanlah keLmahaq keka.lahan,
dan Lrehodohan, melainkan sang-
gup membuahkan tet<uaun pe-

lepuqan' asn pembebasan yang
dahsyat, yang mengubah sejarah
pribadi ilan druria penjahat.yang
disalihkan di sarnping yesus [!rl
tobat setelah .mendengar.
doa-Nya dAn dengan' demiliian'
ditebus dari doita-dosan]"-

Sang Mahatma mela\ran Ing:
gris, tetapi juga mbngampuni mi-
reka dengan memilih jalan tanpa
kel<erasan. Tanpa balas .memu-.
kul, seorang Mohandas Karam-
chaad, Gandhi mengalahkan. ne-
geri dfudaya'yang, {nenguasai sej
reremnat daratan-dunia dan se.
perlrma Dendudukni4 . '

. Nelson: Rolihlahla Mandela

sslagai pengaku4p. bahwa .o*q rcE-peranal;lian detrdara tegapi
.telah mengampirni rn€iEkd hr- per.ig^impunanmembebxkan'ba-
'kan .3embaring per.ek tsjn5re. :;' ft'.oFang :),arrg .drbenci rqaupuq
viajah,,melainlqqr,.qfry+ F+g oraqg 1la4,-lg men$endam ."q+
telali berlalar jahat:tlpadaha' rirenjalih'jalanke6aitian :,
yqng'telah 

; uenyengsqakaDtii.- .,: Gdig9b,3l6,qlqhtefry,ardan sa-,,
batrkalr yang: telah dengan se at perrtampuorn *"mb"b*k n
4grq1h menimpakan derita !9pa- umat .manusia dari belenggu,do-
daku" .' ' r' ..'..: sa:Bertagi.pengamptinanradalah

"Ampunilah :merelii{r adalah., a"tit"si.,'ipttafrt- deudarn ..

pengakuan bahwa a&g:pun' telah , Ale'telah:.diarni;uni {uha& Aku '
diampurii.lTtrhan: Aku bukan pun iagin,I\than mengampuni-

9.-qg.n"r+as'.Ict t +gl dgsa taapa mu i{lq.i telah diberkdti Tuhan,,,'.
keralaliatr. :Aku a.Iilah ora4g .le: aliu.ipi:n ,ingln:5uhan j.mernber-'
mah celaka Var-E t-elah ,diangkat ' katimu Ini bertolak belaklrngde-
Tuhan- darlrr.h.nnbw'kenistaair.. i.i ngan,sikap' sebagian, penganut.,

mmuiid tierdosa, deniii<iadah
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Aia turu sor6 kaki; ana d6wa ngang-

Iang jagad; oyangking bok6 lerc
nan6; isine dgnSa tetulak sandury
kelawan panga$ yaiku bag6qtiBln[
wong melek sabar narima (Jauan

tidur ssre, anakku; ada d€ii,a mefl-
jelaiah alam raya; seraya meniiniing

bckor emasnya; yang berisi doa tolak

bala; sandang dan pangan; yaitu ba-

giannya orang yang suka tirakat ma-

lam, sabar menerimit).

n-t embang alit asma-

I randana itu popu-
I ler tahun 1960-aru

kata Pal< Tua yang tak
ingin jati dirinya dikenal

Pada masa muda dia suka be- '

pergian da4 ngahgsu kaiurult ke:
pada gutu kejawen dankiat Sete-
lah pulang; dia mengajar kara-
nitan bagi kaum p,erempuan di
kainpungnya.
. Ia tidak tertarik mengaitftan
inetrum macapat ranE sarat
makna dengan tragedi nasional
tahun 1965, yang sampai saat ini
masih gelap siapa dalangrya
, Dia mengelthkan.kian susah-
nya orang sekampung mer:cari
nafkah. Cuaca ekstrsm mmgha- .

jar petani. Harga pupuhmening-
gi, sedangkan hasil Panen ke!'h
bersaiRg dengan prbduk impor
yeng lebih murah Belakangari,
harga bahan pokok pun bergejo-
lak di.rrermainkan oleh wacanh
kenaihn harga BBM.

Dirinya sudah sakit-sakitah
karena usia.hra dan rendahnya
gizi dpe$uruk den&rn langls-
nya p4ngan dan ketiadaanjlftiri-

an i.eselratan Meski begih:, dia
Itrenrlnggitrg senyum saat me-
hnhrnk n tanbang alit dengan
srraFaftL

$ena penlrap

Aneh, temlang asmarandana
itu tenrs ter4bng di telinga se-
iring dengan mkin p6ng2PnYx
suasana di *juhlah daerah Te:''
ror dan'tindalh&erasan tak ber-.
lcesudabn belhgsung di PaPu4
lalu Aaeh. Pr,oees hukum ka-
soshr brqlsi berjalan lam-
ben md{d caci maki berseliwer-
an di media massa dan media
sosiaL Kita me4iaCi terbiasa de-
ngan smipah seraPatr dan kebal
deng;an lehanrlan dan vuiCadtas

komunikxiptblih
Efta da etikei meranggas,

huhrm' pm menyerah .sebab
uag Fm-f enamaari hali&il jdk:
sa dan plki Ketahanan nasio-
nal merrprfi- Nilai-nilaidasar ke-
manusiaan Sang bermartabat se-
perti tak orhrp berharga buat
dirawat datim kehidupan ber-
bangse dan berne5;ara- Masihkah
terlalu dini rintuk mengingatkan
agar kita siaga?

Melek dalam tembang iht
meng{a& kita uniuk waspada
tertadaphelenaan diri dan situa-
si etstermt Ini ditambah sainr
norhra, tetapi bukan sebagdi si-
Eippasifdan abai Imbalan un-
tuk lalsr prihatin adalah anuge-
rah Itahi benrpa tiga anasir.yang ;

mewekili aspek batin da; badan
manusia: penolak bhl4 sandang,
dan pangan Kqlau kita berla+u
sebaliknla,' respons alani yang

)

Tbmbnng Alit
Oleh KURNIA JR-

dialektis bakal merealisasi dam-
pak periiaku daq situasi .sosiai
t&1pa bdas

IGIaD@ elite mungkin eng-
gan rreima sinyalemen-: ten-
tangensnsosial fan! bisa mele-
try sErirlar-qraldu dan nielahap
seg1lidtta Mereka lup4 belum

. 
-hfra.tErFdi kebanglitan- refgr-
iiasi 199& UereJra tak.irigin ke-
aryilotr menit'mti kdflrasaan
beserta intrihUra terusik

Semestinya para peigarrbil
masuk ke pe*am-

pungrn temiskin buat menJrapa
dan riendengarkan ralyat Lihat-
lah keryrataarl bahda perfum-
buhan ikonomi kelas meirengah
sedikit sekali menetes ke lapisan
sosial brbawah.

Tengoklah rakyat
' Tak layak pemimpin berkeluh

kesair Bukankah figur pejuang
siap kehilang:an nyawa?

Ibaratrr:na, raia bgrmerital baja,
.harus lebih tabah dibandinEEi
dengan l<amrla Tak goyah terih-
timidast apalagi oleh kegalauan
senCiriApadiatak tahu dari hari
ke hari ada rakyat buauh diri
akibat-bertecil hati menatap hari.
esok? IGnekatan tukan kebera-
nian Maut bukai permainan,
mereka palar1 namun tak tahu
har.s'mengadu kepada.--siapa
Bahka[ Siti J-uhariah, bocah her-
usia tujuh tahun di kbah hams
berjualaribakso demi uAng senibu
mpiab-

Kaum papa yang putus asa
tinggal berlarap Fkd datang

'safiia piningit yang konon akarl

' 
memandu bangsa irii menitijg-
batan emas. Badut-badut Dolitik
sepeiti tAk acuh. [rahwa waktu
akan habis Can segala kemung-
.kinan bisa tedadi fuabila sudah
telanjur, siapa bisa memastikan
figur mitis yang mistis itu sung-
guh akan.muncul bagai der-rs a
mach i na dari puing-puing?

Cukuplah para pemi'npin rri€-
neladani figur yang menghimpun
kelembutan dan ketegasan dalam
dirinya- Perangainya halus. se-
hingga manpu berheisi dalam
seni t"T, rya51ang dan produktif
mmulis temlang dan piwnang.
Ka4rinyal5ang sangpt terrnasy-
hui ialah Serat ;Wedhatonto.' Di sisi lain, ia,menrmjukkan,
kara.lrter kerakyatannya mengha-
dapi arogansi irenguasa kclonial.
Bel4nda dengan membangun
pabrik bungkil dan gula di Tasik-
madu dan Colomadu Semua me-' libatkan ma.ryarakaL Demikian
pula perkebunan kopl kina,'pala,
dan jatl Ia jrrgr rnsrintis pemt.-
ngunan Stasiun Balapan Dialah
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati.
Arya Sri Mangkunegara w.
(l8n-B8O), raia di IGraton
Mangkunegaraq Solo

Itulah scrsok po'nimpin ber-
martabat. Dia ciptakan kcmandi-
rian ekonomi ralgrat tanpa gejo-
lak dan tahpa menumpahkan da-.
rah. Pemimpin yang biiak.tahu
cara rpenrifipn orang banyak
menghadafiitdnth5rgan dan coba -'
an Adakah.sosok demikian di
kalangih elite, sebelum kasip?

KTIRNI^A.JR' Sastruwan
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alam bahaia Jawa
cengkilingberard
'ringan tangtrn'.

Hanya karena \al yang
sepele, tangan si pelaku
sudah melayang ke arah
tubuh korbannya baik
untuk menyakiti naupun
dengan mal<sud le;n, nri-
salnya sekadar ingrn me-
nunjukkan kevfbaulaan

nias3nry- gifat ri"m" Egq"
ifang..dimiiiki seseorang iil ti-
lbang pilih Artinya tidak pada
semua korban sifat itu diterap,
kan Kebanyakan korbdniiya ada-
lah orangi yang lebih lema[ da-
Iam irti lemah fisik ,atau lemah
kedudukan. Misalnla: suami tgr-

Oleh

hadap istrf rnajii<a-n terhadaP
pembanurny4 atasan terhadaP
bawaharu ___..

Hal ini.dapat dimengerti kare-
na kalau korbannya sama:saina
'kua; ata'.r bahkan lebih kuat, si
korban pasti akan membalas atau
melawaru Si pelah pasti mem-
perhitungldn itu sehingga dalar4
tindakan ringan tangan itu d+m
I&Jt-balinYa tersembunyi iifat
pengecut dari tid.ak jantan

Di samping perhitrrngan di
atas, adi faktor lain yang menye-
bablian 

-dia 
berani melal<ukan

tindakan itu, yaitu si pelakuyakin
bahwa dia akan menCapat pem-
benaran oleh'orang laiir, oleh
olang yang lebih berlnrasa'atau
golongannya. Ini nenambah sifat
kepengecutannya dan kebanci-
annya Ditambah lagi dia punyh

la mg
AD'I ANDOJO,SOETJIPTO

.,. t 
',.,.".. 

't.
a\at pelartanu:ra, Srak-ri.mangkir-,'galapngiaperbual Tidak mang-
atau tidalf mar mengakui perbu kir seperti maling yangkonangai
atamya meski su&ah jelas-3'elas' alias ketahuan! Inilah jadinya
dia' Ilrlri@n, dan tanliak. orang',,.inengapa nQ19ia ki- tq ruiak sepqi-

valg nenryksltan . . ':.'r;".ti sel<araiig korupsi di mana-ma-

Bukan,detikaduan,,,,ne:,t4rt; ryia\s.r,1 tanr+
. :. ri. , .',yq4gbensentalpemboho4glq{-.

n^gflfura,'kdau,srfat ceng. .lau jelas-jelas ketahuan sepditi
ftetmg@'fmbni,iiEghrt pcjabatki- "pejabat cengkilnd' tadl
ta?Tmt!shngatld,eiDalukaD" ini r: &beh{riya pe.tar"pamri-'dtiii
rqequdigkl<aB,bahp pjabat itd :. gtau..freqp-ndangan, biapuit U&L
belunmitanguptkiuenjadipe. .trle.ngaldbatkan luka, te.tapi rife-
jabal Pasti negara lri akan ban- nygbab.k4q ra-"a sakit, suiiah da-
cur lialhir puriy{ pejiEat, 1,arg :,p{''amntuq,telah melakukia
ber-meiital atau bertemperluneh perbuatan tiridak piden" ringarr
demikian- " Menimbulkanrasasakitinidapgt

Seorang. pgjabat pemeririruai' ,dilrtltan rasa 
"rkit 

t.ti oo.s.t
dari satu iegiia sehdrusnya yang 'kit 

tersinjgurig kehormata& d;n
bertanggung jawab seperti se- sebagainya.
orang kesatria yang berkata ini :Perbuatan pidana ini bukan
dadaku, trana dadamu! Juga be- .delik aduan sehilggu meski kor-
rani bertanggungiawab atas se- oaruryasudahmemaafl<antindak

.)
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KOMPAS, SENIN, 9'APRII. 2012 7; Drumaturgi
\

'O l eh M U K H AE R P A K KAI{NA

A supan dramaturgi

/-\ politik sudah diper-
I r tontonkan secara
tplanianq oleh para poli-
tisi dipanemen. Mereka
memainkan peran kamu-
flase yang keluar riari
orbit kesadarannya.

':
. Mereka menjadi aktor yang

memainkan karakter manusia-
4anruia lain dan penonton dapat
meSnperofeh konstuksi utuh
bahrrit alui cerita itu seolah-olah
benai adanya" Dramaturgi itu
menjadi alat justiSkasi permain-
an heroik para lrclitisi bahrva
mereka berjuang demi kepen-
tingan ralqyal
, Drapaturgi dipopuler*an
Aristotelgs sekitat 3SO SM dalam
karyany4 I Poetr'cs, Ariltoteles
mendeskripsikan tentang pe-
nampilan/drama-drama yang
berakhir.tragedir/tragis ataupun
kisab-kisah komedl Menurut
Aristoteles, manusia adalih aktor
yang berusatra untuk menilia-
SUngkan karirkteristik perssnal
ian hrjuan kepada orang lain
melalui "pertunjukan dramanya
iendiri". Dalam .mencapai,tuju-
rnnya ih1 menurut konsep dra-
maturgis, manusia akan me-
agembangkan perilalnr-perilaku
png mendukung perannya

Tidaklah mengheraniian apa-
:ila perilalar-perilaku bolitisi
'kutu loneaf'. "lrenr"alip dill-
<ungan".'fpahlawan xesunqan--

lungga fiaral$er topeng kerap

lnereka lakoni. Tatkal*'berlag-
uhg' pengambilan ;'keputusan
nenaikkan atau. nlenprunka!,
,.p.ffi 

"tartia& niigai U.-
ran bakar minyak (BBIO; asupah
lramaturgi berlaku.' .

Sesunggt?rny4 mereka tak pe-
Iuli persoalan riil di balik pang-
png drama Alih-alih'sebagai ka-
alisator dan,artikul4tor.ralqyaf
nereka -hanya meinpQrjuangkan
repehtingan kelompolq plibadi,
tan kekuasaan (politik dan pe-
nodal kakap).

(eadilanekonomf :. i

Terlihat jelas. 
1 
"pertikaian- di

ntarapolitisi di panggung politik
rada soal penaikan harga BBM
lidlk menohokpada inti persoal-,
n ideologiq tentang raison tetre
konomi nasional Konsekuen-

siny4 peristiwa "pertikaian" se-
rupa akan lnrrnerrl-tenooelam-
tergantung pragmatisme Potttx
yang berkembang.

Setidaknya ini terlihat dari
pertarn4 rumusan hasil voftng
gid"ng Paripurna, D,PB yang
menerima tambahan Pasal 7
Apt (6a) UU,APBN+ 2012
i(ausul tambahan ifu tr.em-
berikan ruang kepadi rpelne-

ri$ah untuk menaikkan dan
menurunkan harga BBM jika
harga mir.yak menta\ Indo-
nesia mengalami kenaikan atau
ttrrun rata-rata 15 persen.dalam
w-amr O bulan terakhh.

Iagi-lagi ayat itu lalai meru-
juk hasil kep,ufusan MK terkait
pembatalan Fasal 28 dalam LIIJ
iiomor 22 Tahun 2001tedtang
\rigas. Px5a] itit dibatalkan
karena dianggap MK-tidak
mengandung rhakna.ideologi
konstitusi ekonomi nasio-
nall

Kertr4 para politisi hanya
sibuk mengu'rak-atik besaran
subsidi, besaran keraikan
harga BBM dan angka kenaikrn
,dari harga minyak mentah,.tn-
donesia (ICP). Padalul, perso-
alan sesungguhny4 siapa sutra-
dara dalam permairian dr.ama-
tur$ penguasaan peugelolaan

. minyak?
JanEan-jangan, di te;gah per-

tikaian yang terjadi di panggr-mg
politik,nasional, jrrsku sunadara
terbahak-bahak menerawai ke-

f*rprf*Va para altor yang
bermain (sadar atau tidak) telah
disandera oleh: suhadara yang
sudah lama merecoki pilot nega-
r4 .memeiinkan politisi. myopic,
dan menjarijikan" strrplus bagi
komparador domestik Tidak

. mengherar:ka4 tatJ<ala panggung
dramaturgi digelar di parlemen,"
tidak satu pun politisi, fraksu dan
,pejabat negara berteriak lantang
rnenyoal gutradaha itu,

Ketidakadilan ekonomi
Padqhal, inti resistensi publik

terhadap rencana kenaikan harga
BBM terletak pada soal ketidak-
adilan ekonomi. Publik sejatinya:
sadar,'miiiyak di,perut bumi trr:
donesia semakin tipis.

Mengikuti logika perminta-
an-pqnawaian, dalam kondisi ce-
-teris ,paribus, harga BBM me. ,

nrang harus naik. Akan tetapi,

persoalannla bukari itu, Adanya
sutradam 1'ang diawetkan negara
dalarn rnengelola 92 persen isi

. perut burni Indonesia itulah
yang menricu kenrarahan publik
Demikian juga di tingkat hilir, su-
'"radara asing pemodal kakap ini
diqrdang dan siap memangsa-.

Brkan ftanya migas yang di-
krresai sutradara asing nyaris sb-
mua lini zumber daya ekonomi
dikuasai korporatoloasi global.
Mereka melakulran persekong-
kolan dengan pejabat n.grra,
komprador domesti! dan lemba-
ga kiuangan.

Di perkebunan sawit, misal-
ny4 penguasaan lahan oleh kor-
porasi asing sudah melampaul 25
persen (9"2 juta hekt":'). Hanya
g6 juta hektar laharr yang tersisa
dan dikelola 2,5 juta petani sawit
di dalam negeri (Sawit Watc[
2orl).

Demikian juga di bidang pa-
ngari, penetrasi asing melalui
perusaha4n. multinasional sema;
kin mencengkeram. Korp-orasi
asing di Indonesia tidali saja me-

,nguasai perdagangan tetapi juga
meluas dari hralu (sare ra produk-
si pertanian, yang hanyA dipasok
oleh sepuluh perusahaan mul,
tinasional) hingga industri peng.
olahan, pengepakan, perdagang-
an, angkutan, dan ritel.
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6SoPrpes, SELASA, IO APRIL 2OT2

OICh AHMEO STATTI NIAAARTF

aji adalah sebuah pisau secar:r filosofis sangat
kecil yang sangat tajaln, pro-keadilan. Dirtangan pa-

biasa dikalungkan di kaki f1a. eolitil, lancasila su-

enfqn Lafilzo .u^- r.^_.- rt"h larna jadi baralg ma-

tidak boleh kehilangan op-
timisme. Bangsa dan negara
ru Jangan sampai menooali
kubur masa depannya di
tangan ana.k-anaknla yang
tak bertanglurgjawab.

Anrs kecil jadi
tumpuan harapan

Lalq masih adakah ke-
banggaan,tersisa? Tentu saia
masih. Kita belunit<enif arri-
an harapal unfuk sebuah

' peiubahair yang mendasar
dalam cara kita berbangsa
dan bernegara urtuk wak-

ayamjantan ketika akan bersa- 3 "-Y Jadr barang nul-

ti*s."D";s*,;jr i,ill;G ffi#H"l*-"lHiT
clrharapkan akan melumpuhi<an hnpa baLas.
lawan laganya sampai be;Ca- Sun:ler segala keonaran
rah-darah, balkan bisa memba- ,Eng mengepung Republikwakematian. Ihffiffi"ffifrtr

oleh pragrnatisme politik se_

.. llr.dunla sallung ayam, fungsi taji sangat [egai salah satu perwqiudan

9i*aai.* qT.tgrTvq keluar sebagai dai sebueh 
- 

peraiaban
pemenang melaiui kemenangan ay,am bangsa yang-sedJrrg ,r".o_
aduannya- Dalam kultur. Minangkabau sot:parewn"politikiselagi_,
tempo-doeloe, hobi mehyabung ayam ba- anh"ik nbairggaiaaiageiasingt<arenaai
$an aari, pekerj.aan para-parewa yang situbanl,akrei6ki-sed"angberidaai,tas
Drasanya berpakaiar serba hitamdan ke- ansb di atas pmgguilg perpolitikan kitapala diikat selembar kain. Merer.a v*g -6-""*.t 

iasionar sampai ke daerah.juga pendeirarini sangat alrab de"g* t"ji b.rp"afi; ;;""v.-*I*u"r, ile.;ay.amjantan,darduniahilam._. dan *ffi i.aun i"y^ *"IJ di;i[i;
pancasitaiadibaransr":1rl "rBiffHilr;ilT#,*sebeiu.rn*a-

Jika taji adalah bagian dari kultur sa- fat tih; i%'olentanq.tiadan rasa tanr_b.""g 3-y*. mengapa prncas_ila 9g.84 er{,ej"*rb ;.iit."t,;:p*- r;ii-#gl,
**:3,":'I ry*all dili <alt:kaidc; di- sfii? i""E ie a," L-..iar as,si ;;;; ;,4;;:
_t:lrali u",rl: ip hanya.mengada-ada , . kat.dernolrrasl Tetapi partai_paflai ji h-sala.atau malah (lpaksaka.n? Baris-baris dpnesia ini belum memperlitatk"" ;
::ltl:|11- menjelaskan kepada. tuan t*US""g j.*J yAng bdr. lt".*" r"Uil,

tu-wakfu .yang akan datang Arus-arus
keb:l dalarh masyarakat belum seluruhnya
tcrnoda oleh arus besar yang lagi dimabuk
kekuasaan. Dalam arus serba keci! itu taji
Pancasila masih tajam dan bertuall Gu-
ru-guru di kawasan perbatasan dan di
daer:ah terpencil belum luntur kesetiaan
pengabd.iann5a pada profesi_sebagai gu-
ru-peD.li.lik <ialam upala "mencerdaskan
kehidupan bangsa".
, Di kawasan di mana 6sslx[ ft16pe1-
tasi dan kopunikasi masih sarat t<enaab
gaji merekd pun belum tentu datang se-
cara teratur setiap bulan, toh mereka tetap
nrenjalaikan tugas. I."gi, Bung Hatta kita
kutip. Dalam pidato sebagai Wakil presi-
den di Psm2lang Siantar, 22 November
1950, Bung Hatta mengucapkan optimis_
me ini:."Ke puncak gunung yangpaling
unggr dr mana ada hidup rakyat kita,.
hendalorya dapat dialirkan kelerdasan
manusia Cita-cita ini pada satu kali mesti
tercapal" Peroyataan Bung Hatta ini ha_
rus dijadikrn acun untuk memberi arah
yangjelas dalam proses pendidikan Indo-
nes*- Ra\at yang cerdas tidak mudah
dUr.rrkan tawalan oleh parewa

Pengpsaha-pengusaha kecil daa mene_
ngahyangidealis semakin memberi asa ke
arah perbaikan nasib ralryat kecil yang
luTSn"Va sangat besar karena i.nere_
IG-lah sesungguhnya yang menjadi tianq
peniranssr 

-saat neeara ini diterpa krisis 14
tany 

,yang.lalu. Mereka pulalah dengan
scgpJa keterbatasan nya yan g mem buka-fu _

lpqnean deIB bag anak-anakpuhrs sekolah
karena ketiadaan biaya- Kampus-kampus
pun tnasih belum kehilangan nalar, sekali_
pun gaung suaranya sering terdengar sa_

{u.p:sayup sampai karena sebagia-n besar
ti<lak paham betuI.apa sebenarnya yang

"HHffi'#;*srpeqg-6itAh,simbpli" yurre f 
"U,h 

i"-u",'l;tuper.Ee'Luur srmDorrs yang lebih lt*, yri.q per€ka bela,.,rislrdah berjahn s-z tatrunheruba kehilanEan lribawa dan kaarn;uf: 
"upu'"i"SiJiu"g,U"tta 6Jp*p"f f.iT.an. .Anrnya, {anc:tsua qengan 1rS Cild , _Bql jgsa _*amp3tO."" ri"a"_t""J.

lm*. fqrrg dip9rjuangkan s.lama.4O ta. ,..treffisaii":Kelakuari.oarai-o"rt 
; ,,i1hun dengan melrg[tras energi.banE1lfsar: ,.belqsas agama ut"upu"ffiU'rf.r".if,^i

$31$t .lT- ;t{ -.yo"itiq roqfili {t. tiart 
"a.-ueauny*. 

il-.;rGH* ;#:yat lndonesia unluk menjadi g+T lr9g4r., g""oo! af- nNT4f f n 
"t,r UULOL, 

-- -- =
yang peimaneu ierah disineldd<arl t -6t 

r - ori*-rr".h]"iii;if,.t"-t irp r"i t :ipll d"l"m pral*ik oleh prrp*i pofitil. p;*sil;;;"R"g se;1gaja dilumpuhkanbaik di,sena5ap,._ di daer-u* mauffi -tf "iffi *r#'d;;,;il;*G_T;;
' ffiffi,nftiffiffi'il"ffi' * Hi#1#ff;f;:trffi"3J

.. 
.penorsahi,hiiam prur terlibat alrtif da- ,. i*"iLft O *"g* .pemerintah yang taklara permunan xu,*uh ini,,6irik sebagqi , ,il;;;;E*d:3s*D rs-niGiiji;;g*ohc: ,maupun konsultan p*uil i;;:;;;;* ?Bumi dan air dan ke_

AP, BN/ApBD. setaru jadi incaran,Snh,k k"E;"ilffi;dli*-dffi ffdffi;
$,\3l,-'derni nundi'pundi pribadi'arau ;n*"iiil"i nesara, dan dipergunalanplongerl Nasib ral-cj/at jelata-y.ang Iagi untut.eUesar-t"#f."_"t*ri"".*ffi
ie;1n${ olef po,qFBBM.rak,4ihir;ukan, tiot-ta"ii#n:adi teJ<5,mati ketikakedau-oleh kaum parewi'itu; per.rderita4n dan l"t rr"k ;;;;iln;l-";Jth#;;;;
[*_tf*:lldlq*q*,::duaeq,*i"J.*" jlii,-.,tuotehage"_G;d"";;
menyaru .denge, perjalanan'hidup sela- ..tit<nia , n-ut<aufiafo ,"*rLvr-ir,i truait.
4fli.beT.r,T:slsat tita-,bonlsny+ 99-,r*, **yi*p*s f,td"l;iliirir*, priir?j
Ityq:itr trerlaku pada s6bu.h.bdngs. a* , ,*!aii ililtu. re+! y*g *ETEItj;jrh
fuegara yarre bersendican Parcasita yang ..an?-}rla111r[1, 61s sebagal bangsdfi{Lrrdeka
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KOMPAS, SELASA, 10 APRIL 2ol2 .?r-t:

Oleh TEUKU KEMAL FASYA
dari jalur.independen

Tajudin/Suriansyah adalah
pasa+gah Yg,rg kompleks Taju-
din mer-upqkan pimpirran salah

,' fd3liigan iti'atas \er-nungkin-
an meraih suara di Bireuen seba-
gai daerah ti+dat dua dengan
daftar pemilih tetap @PI) ter-
besar danjuga asal Iqwandi serta
pesisir barat-selatan- Meskipun
inenjadi petahana'GAM" perta-
ma, dal4ni sejaralr,.ia saat"ini
"digUgat ceraf' bleh PA sehingga
masulcj alur independen.

Darni/Fauzi adalah pasangag
akademikus. Daini adalah Rektpr
Univprsitas Slrah Kua]a dan Fau-
zi adalah pengajar IAIN Ar-Ra-
niry dua kampus yang menjadi.
intelektual ralryat Aceh Meski-
pun dalarn 'sejarah Aceh'tefah
sering dipimpin oleh gubernur
berlatar belakang rektor, perun-
qungan mereia .kali ini Udak
qelaft poski di perguruan tinggi
riusing-rnasing. Merekd. ke-
murigkinan mendapat dukungan
doi na"aa Acetl Aceh.,Besar,
Pidie Aceh Tengah, dan Aceh

T*ian$ tetapi bukan sgbagai
y'+ng terunggut.

PasangBn keju[.3n
Nazar/Nova d^pat menjadi

pasangan kejutaa. Ideskipun n aik
melalui Demolsat dan ?PP, du-

. kungaa partai tersebut tidak se'
penuh hati. Bisa jadi-karena Na-
zar bukarilah kader tulen kedua
partai itu' Di samping sebagai
mantari wakil gubernur, Nazar
juga pimpinau Partai6lRd par-
tai lokal yang gagal berkernbang
pada Pemilu 2OO9. la terpalisa
mencari kendaraal politik tain
karena tidakcukup duhr4gan- Ia

:juga tak berhasil meqgapitaliSasi
keberhgsilan pernerintahan Ir-
wandi sebagai pre.stasi bersama

D-emikian pula Nova. meski-
;'pun ia anggota DPR dari Flal{si
, Demgfaal figurnya ma$ih kalah
,.populer dibandingkan de4gan

Kefua DPD Demohat Acefu Pa-
sangan ini kemungfinan menda-
patkan suara signifikan di daerah
perkotaan, seperti Banda Aceh,

Sabang, dan Langsa sebagai basis
u pemilih cerdaq serta Aceh
{engah dan Pidie J4ya sebagai
kota asal kelahirannya.

Zaiaillvluzakkir adalTh pa-
iangan' terBkhir yang mendaftar
pilkada- Dengan basis dqkungan
ie yang cukup kua! terutama di

'daerah'bekas konflih mereka ce-
pat melesat sebagai Pasangan Pa'

. ling unggul jika indlkasinYa ada;
'lah massa karnpanye.

Zaini telah menjadi tokoh se.
nior sejak era Hasan Tiro dan

. Muzakkir menjadi mantan pang-
lima GAM sejak 2002. Pqsangan
ini akair.mampu merajai wilayah

pesisir timur (kecuali Bireuen)
dan Aceh Jaya

Pilkada cemas
Secara keseluruhan hanya dua

pasang calon yang al<an,beradu
langsung yaitu Irsrandi/ Muhyan
d21 /xi1i7l\{rrz^kkir dsngan i<uda
hitam N22IAr[g\;a Sebagai p1-
sangan eks-kombatan (kepuali
Lhrhyan), barisan rnereka telarh
terbiasa_dengan siasat intril<, dan
propaganda

'Saat kampanye dua pasang ca-
lon tersebuf sangat sering ber-
gesekan sehingga timbul aksi ke-
kerasan Oleh karena itu, diha-
rapk4n e':foria kampanye tidak
berlnbas pada saat pencoblosan
Jika itu terjadi, bangunar! pasir
perdamaian rian demolaasi Aceh
akan hancur.

Meskipun ticiak mengharap,
potensi gagalnya pilkada demo-
kmts tetap ada Hal itu bisa
dic4ah jika pihak kearnanan biisa
bersileptegas dan tidak menole-
ransi.upaya apa pun untuk me-

pyoses demolcasi ini
Pilkada juga akan sulaes jika Ko-
misi Independen Pemilihan Aceh
tetap konsisten sebagai penye-
lenggara yang adil, jujur, dan de-
molaatis.

Beberapa penelitian terakhir
memang menunjukkan Aceh
berada dalam situasi rawan Pe-
nyebabnya adalah pioses demo'
hatisasi yang hrmbuh'rerlalu ce-
pat tanpa diikuti penguatan in-
stitusi. sehingga menjadi demb-
krasi yang orernattir- Inilah yang
ditakutkan akan terpeleset ke
arah otoriterisme dan mernbi-
aldsn kultux politik liekensan
Salah satunyajika pilkada kali ini
gagal menjadi pesta demofuasi
prosedural yang bersilr dan me-
wakili yox populi NarL Klinken
ZOO9, Aspinal 2O1O).

Pilihan ada di tangan masya-
rakat Aceh untuk memilih de-
ngan penuh l€luasan ua-ti dan
pikiran" Haraparmy4 yang ter-
pilih akan melepaikan,tceh <iari
ketertinggafin ekonomi, pendi.
'dikan, dan buday4 termasuk sisa
sakit akibat konflik dan tsunami
Bagi kandidat ],atr&l€lab .ber-
lapane, dadalall Mari herge,ttrg-
ggpada[Sge memajukan Aceh,
tanoh indani.iareh. aulia

TEUKL rnUar,.nesya
Dtisen FISIP

Universitas Malikussaleh

cilnol

rnalll.pu, mgrepIe.. 
1

SenJasila4 potr:nsi
pemilih,' sanfi .seJu-'.
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Wobo difiumlnh
Tohonon
Oleh ADRIAI{US MELIALA

erkait heboh keberadaan
nalkoba di rumah tahan-
an atau lembaga pemasya-

rakatan, pebenarny'a bfuyak dari
kita yang lupa dengan esensi
mendasar dari masalah ini.
meiout<ung srrap petugas Lapas Pekur-
baru yang.tidak sembarangan membuka
pintu.lapas walau yang menggedor adalah
seorang wakil menterl Melalui caraberpi-
hr bahwa Iapas adalah institusi tota.l yang
memiliki pertimbangan-pertimbangan
sendiri adalah berur apabila unhrk me-
prerima tamu-tahl<an sekelas wakil men-
peri pun-perlu melalui prosedur. Perd-
berian alaes terbatas ini memang se-
yogianya berlaku tanpa a"ndan{ bulu.

JeJalan oengan r,rr, ffiffi*n-
dukung keberatad jajaran pemasyarakatan
terhadap kinerja BaCan Narkotika Na-
sional CBNLI) fang kerap melakukan peng-
gerebekan secara mendadak di rutan.dan
Iapas di seantere-:Indonesia Narnun, se-
benarnya. istilah, penggerebekan ini pun
tidaHah.tepat mengingat pada dasarnya
pihak BMi tidaklah membobol pintu ru-
tan/lapas, tetapi meEdnta izin terlebih
dahulu

Pertanyaanrry+ mtingapa jalan berpikir
serupa tidak diterapkan.terkait kehadiran

Bahw4 seyogia,
lilijpir-.Iah sebagai yang satu,sa-
ii yiurg utama terkait pedcegahan

ruta{l/apas, Dengan kata
ada izihak'yang bisa di;
kehadiran narkoba selain

. Terkait siny-alepenpihak sipir-lah yang
paling: [er1apggg11g jawab terkait masuk,
nya.narkob# teod '}ang rutin dikemu-
kaka-1, jajpdn rtrtanflapas'adalah bahwa

,mereka SdqI; me-xgetahui Koiton, nar-
:koba dimasukkan io(;a1a tersembunvi {s-

yang kerjanya halya itu.itu saja dan yang '

dias'asi pun halya kalangan itu-itu saja,

sebenarnya tidak butuh kecerdasan yang
iinggi unhrh rnenilainya. tsalau tidak se-
ngaja Cibiarkan, narkoba tentu tidak akan
rnudah lervat. Akan tetapi, culc.rp me-
ngagumlian bahwa jajaran lapas secara
porr5i51p1 "hek nadual suara" itengatakan
merei<a tiaax urlu udBilr)ana,narkoba
rnasuk ke dalam i-nstitusi mereka- Juga.
boleh.percaya atau tidak. jajaran rutan
atau lapas yang warga binaalrya sudah
kctahuan menyirnpan narkoba mengakd -

Teori yalg lebih realistis: sebenarnya
telah terjadi situasi "tahu saina tahu'
antara sipifdan pengedar atau pengguna
narkoba di dalam lembaga mere*h Ila
inenjadikan para sipir pura-pura tidak
tahrr saat melihat ada kiriman narkoba
atau saat ada pembesuk menyelipkdn se-
suatu saat berinteral<si 6sik dengan ta-
hanan,harapidar ra

ilIenladali jajaran lapas telah mem:
benh:k Lultur yang ses.ara.luas dikenal
d'engan "budaya penja::a", sipir yang rfiem-
biarkan kirirnan tersebut fdaldah bisa-
dilihat sebagai tindakan perorangal Tin-
dakin itu harus .tlliirat sebagai matmtai
keterlibatan sipir pada umrurnya-

Selanjutny4 masih mempergyurali:an
teori "budaya penjara", jugatidak?ealistis
memahami bahwa mata iantai itu hanya
melibatkal sipir tingkat rendahaa. Diduga.
kua! yang terjadi adilah aliran uang dari
bawah menuju atas Singkatny4, pejabat
tertinggi di rutan/apas seyogianya tidak
niempergunakan dalih atau kilah "tidak
tahrt'' terkait keberadaan narkoba,

Teman atau lawan
Berpegang pada pemahaman tentalg

, institxsi,total yqrrg bisa mglAbenihlqr
rutan dan lapas dari narkoba pada da-
samla adalah para qipir itu sendhi-segala
interuensi dari hrnr sam*i halnr- *-'1

minimai teri<ait narkoba, ru@n/lapa! ma-
lah menempatkan pengedar/penggtina da-
lam hubungirn saling menguntungkan.

Diduga kuat, para pengedar, kh'.rsusny4
memang dibiarkan bertransaksi dengan
dunia luar. Begitu pula para penggun4
mereka dibiarkan bebas menggpna|g
rulrkotn Tentu saja ada imbal jasa di halik
pembiaran tercebul Bagi sipir, pengedar
diman:hatkan sebagai':mata air,, fi na-nsia]
jika fembaga butuh dana untuk kegiatan
yang tidak dianggarkan sebelumnya Sama
pula.halnya dengan sesama tahanan/na-
mpidana yang memperlihatkan penge-
dar/pengguna sebagai cukong yimg mem-
perhatilqn "kesejahteraan:' merekz

Situasi salu-sama senang pun terjadi.
'Keseimbangan terjaga Pengedar dan
pengguna narkoba lebih menjadi teman
dibandingkau dengan tawan Praktik kon-
surnsi sekaligus Eansalai narkbba pun
bisa berlangs-ung dalam format dan jumla,h
gla-gilaan Jilia.srdarr demikian" merrlang
harus pihak:eksternal yang bisa meng-

. intenrpnqi.$,qjauh ini pihak BNN te-lah

berkali-kali niembuktikan bahwa dugaan
itu bukan lagi sekadar dugaan-

Jika setelah MOU. direvisi, di mana
BNN kiii harus lapor terlebih dahulu
sebelum me.Iakukan penggerebekan, hasil
ikirirnya sudah ketahuan Rutan dan lapas
didi.rga akar-r "bersihl' sebeiqn operasi
BNN- benar-benar berlangsung.

Guna mgn5rlnbangi kemungkfuran ihu
Kdmenkumhamperlu memberikan keten-
tuan baliwa apabiia narl<oba ditemukan di
rutan/lapas yang peitaFra-tama dicopot
dad jaba'tan dan mgnghadapi,sarrlsi pi-
dana adalah karutaq4mlapas. Sebab, tidak
mungkin pejabat tertinggi di sana tidak
inengetahiri pra}tik t--rsdtut Harrya de-
ngan be.gihr semua sipir plus pejabatnya
al<an berpikir rlnq-rio:r' kali. unhrk mem-
biarhn naikoba masuk ke lefnbagenya

ADRIANIIS MELIAI,A
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""1:::':

. -' i.' ". : lidak tgibatas.
Jebakan' sersantis dilebarkan : Jebakan semantis, membawa

Itnelalui li1t1\:ita..persiLvao aan ' hta piaa)qgnangan buruk rezim
nar€si unDigu,,rAmorgurus se- Orde Aaru:yang Sangat piawai
ngaja:.dihadirt<an'nenjadi kahrrt meneolah biliai uiiri,lr.r""o"1r-
u+!t$ lniUabiri,lUt<na fu1"*- tunf togik4 deriri-penyamaran

*l.d \alilnat :ang lesirnegqhnra- teUijatailpofitit y"rig Tr"ird;
Pt*th" . peneriln:J. pfsall r-ahau Orae Aani puir5)a seqiata

$D,u.UUtO 
mgnja{i te$amng da; a1npub beraana u"n ni.*u (pu_

lp. memal[qi,pefoatan- geu'- temUutan rslah). Ivlelaluiieifi_
f-u setrinsg4maca 

^g 
;jr:, .i.*. o$EF.';,ii;iir"*+iiti

ttn5a pepfing'benjadi te$dkan. mahra dan ilIai atas realitas.

- :'P,3*,llS+q.Pypql- or-R''r'i' i^ngair o'd" Bu*]'i-€
t,oLtlsi:'f,oalisi ,partai propeine_i nyata menjadi semu dan yang
riqtah telahqksesmenciptakan senu rnenjahi nyata sesuai del
leoaxa4selqltis tEmdalulpe- ngan hasrat kekuasaan. Melalui
l.gl-*j$^!Hf, i?- f ieq;{-6-+)r BW : pengsq?aa. i,ahasq, orde Baru

fl13Ij,39Y;FS tngqqi$st''rnanipu me4ghegemciii I matcE
,$1n laemUanfu 

. kepatuhain, ko;.
:,lektif tP4hat disirngkiukanr da-
,..rlrtni-'diuiiAt sernu, . dunia',seo-

lah'ofah" {akyat diyakinkan bah-
ro$att.;Np Ayar::(U. U.UD. lg4q . iva. d,U,nia:Saolah-olah itu nvata,

5faU1$ang-U.naanCNgmorl2 seolahrotah demotaatis, ilieo-
thhun2pil.tentaqgP,ernbentuk. lah{Iahma}mur.dana,til,dn Perahuan ' Penuidang-un. Kaum politisi kelas koatisipar-

)

'Jdfiaikan SeilofrB
OIeh IN bRA TR.4NG Go No

dangan (I{ompas,2/9.

Menelikung logika
, i"*il*, "eyutBBM" itu berpi-

hak pada kepentingan rakyat
: Narirun" sejatilya id berpihak pa-
. . da kepentingari pemerirtah- Du-
, rasi keti{alcrai}kan harga BBM

hanya.eriani bulan Sementara
dura.di "petryesuaian" harga BBI\,I
o.leh pemer'rntah tidak kena.l ba-

;"tas' r,\rakhil,iakyat han)'.a bisa
"bemhpa^i" enarn btilan, sedang-
ka4 per[erihtah leluasa.belnapas
tidak teibatis-

tai pro-rezim SBY temyata me- ga-harga ituf taaU
warisi kepiawaiari rezirir Or<ie : Merpka mtixrgk[r alpa b-ahwa

laru dalam soal menghadirkan ,,risu kenaikan irga.nnM sangat
dunia seolah-olah: seolah-olali sgusiti8bqgietouomiratqyat.ie-
harga BBM ti{ak mungkin naik, ngerian dampak isu BBM tidak
seolah-olah rnempedrrrngk^n as- {appt.dilenl,apkan hanya dengan
pirasi ial<yal dan setemsuya statement politik ai teLviii a:tau

Cela.kany4 polirik akal-"kel_an koran bahwa ,?dalam enam bulan
ini me;eka anggap prstasi ge- kldeparihargaBBMtidaknaili,.
milang y'ang bikin rab/aabangga fiaf"rn. t"rrgg"m kapita.listik, pa_
Setelah memeuangi rotrg;, uie. r sartelanjurliar!
:"kr. ."1"!q taw-4 ekstase, sa- para politisi koalisi partai pro_
Iing E+urkiada. dan salingpuaya 'prrnA-Ui, tak akan m".rsaLan
sesama ternarL S€olah+lah m"- a.mp*f.enaikanirargannrf4 U-
reka ielah me'nbeiaska; raklat :.9r*';."k"-b"*d" ;iistana, di
dari tekanan terr:r ke.paikan har- p-,r&t-pusat kekuisaan di ;;
91 BBY. Pa4+al 5ra{nra m9 ua"g muaggumpat Mereka be-
rekasedangrderayakankepatirh. $tu gpmpang meraup uang itu.
aryrya atas majil!3r1,. ' I ,.H*gf n-AU: ai""iUi^ UE*p.
ridakberempati ': tft"T"m[*;ffi"ffiff
__!ara_ 

pembuat produk,,Ayat p"^"tt"*,*lrti,f;d;.d"
BBM" itu sama sekah. tidak me- pun selal. u bisa pamer-tawa dinTJ+t* sikap enrplti {* t ": haniparan peirderitaan ral<yat
prihat"inannya tgrMdap .perju- - langnyaris ire.egrngrrya*".'
angan kaum maliasiswa, buruh, . Ska:rdal'AyatEgli,,iius"ma,
dan eler.r;n masy. arakat lain yang kin menegaskan, DpR tidak sepe_
berdarah-darah karena pukulaq nuhnya menjadi representasi Le_
tendangan, dan terjangan peluru t<uatan ratcyat DpRlhanya men-
karetaparatdemimenolakkena- jadi selubr:lg "p"3l'*r1g'*pir;i
ikan harga BBM. . . , . :: : tatyaf, tet ii .lirrvA"i. *.jJ-

Mereka juga sama sekalitiilak i."g hirp_rJt.prd;-6nin;;
membaygngkan bahwa medki- redmpenguasa Sebaliknya ilr_
pun- kenarkan harga BBM ter- hadap majikannya, yalmi rakyal
ITda.t rrt tutahlamallenjerir' onnjustru serin! ;iJair,. si,ivut
karena tidak mirmpu .m€ngejar keral<yatan itu.sclalu 

".o. "L*harga-harga k-eb-utuhan_pokok sengajadibikineror.Apal<ah DpR
y.*C. FFgy mem!ffihbruig .nialihmewakilirakvah _h$E {pitelr _merekal.rAa$pr . INDRA:TRANGGONO
menghentu<an lambungan.har_ pemerhatiKebudayaan
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Tanpa Budayowon
Oleh DAOED JOESOEF

I -_

ejak awal pembentukannya 
"r-.6" 

pqrr,gis yang ke_
Dels€unaan rlengan prokla- 6-ka itu ncgara adikuasa

}-f ,maSi kemerdekaan nasio- Andotan Laut Kerajaan

1l 17 4gqtus 1945, pemerintah t"*"T, yng wil.avahrya

kita tidal tl"rseal di;. M;"kt- meliputi Papua iiiakuike-

H:-Xltg$11".3:13.ry,r;THl#,",;1"?T,Hlaxqanaltall tugas-tugas yang di- -"pgrrGgi iautarr Te-
am.anatkan oleh UUD 45. a"fr- S.rn.*gat maritirii

dan budaya bahari, yang
dahulu membuat para pe-

Pelrksanaan ini secara keseluruhaa di- nguasa d.i Nusarrtara ber_
nyatakan sebqgai 1$aha pembangunan ;"y4 a"rg*-r."g":" a-.
guna menglst t<emerdekaan". yairg sangat sistematik diredam oleh
spektakuler "q'tal pemUangun; 1airg B;i*d"-k;ik";.h^ii
g:f!19" p"g1 ?T* Orde Baru dan menjajah tndonesia-
kelil'atannya kini diieruskan oleh bebe- K"oi"rr, B"l"od. t.t.o
rqpp pemelintalnn pada era Reformasl *"ooht kadet ,,inlande;,

.Nargun, efekrya dalam realitas kehi- aiat"a"-ia"gkat_rt rtry"@en.Hg1- , ilrcirpeoplehavebecomenohappier;,.
dupan keral<yatan sehari-haritidak spek- g"r)*er""p.*'Xtao"-ivriil*I clr"il r i"[#&;-k"##;"rrrirrog -"r,-talailer.'Inftastruktur ekonomi vang diba- o"*mi tilrJ"j G;"dG;;;;;?;: jadi aspirasi revolusi kemerdekaan 194s.ngundisara'sinitidal<semeriahrumusan l"l..J'*ta.priq" (p"i"iiia;i ;;. 'Nugrra-bragsa Indonesia lahir dari re-pcilitiko-ekonomi.dari kebijaka'-kebijak- d; Itddtd;;ri;r"ir riirJt h"p.- votusi tersebut. Bung Hatta -vang kon-anpembargunarritusendiriMakatimbul tayaran rpirO seLnda aa!-uukan'me;- sisten berjuang mewujudkan kemerde-aneka g"ibhk'kera\6tan vang tidali ja- ui"tr;"mlri".-"ie*i".rrorrg"-,turri";t Lan sejak mahasiswa; yang berpendi-rangrnenjunrskeperpecatian.teutufran traaUonapenauautr.li ----. -..' 

dLkar: formal ekonomi, justru \arenadariNegaraKesatuanRepubliklndonesia x"tiartp',,aG*jraairatmr""iruara mempelajarin5a dengan saksama tidakFembrintah telah kelhu melangkah ka- ungkapan hr"rh+ir: ;;J;rg;;- ; mengiglunakar'penalaran idiij ilmurena crang-orang yang bdrkesempatan rintah kita 3ekarang. *""uraplri i"t- iang satu-ini aa"_ -"rry"taon ia"amengendalikan metrlang salah pandang nologrmodernprd";r*.r;;;"d; icemerdekaarisclehim memtuat keput.san bergerak ki uur.ri., *t*l. ;'^"-g3$Htr.''u" pffirq: '* 
s.iluffi'ai" mengatakaa, ,,Kita ingindepu- Pandangan itu selalu berupa'xe, r?g,?]ii gt?r@E-Gffi membangur, satu drrnia di rnana seriapmanakitamenuju?q pe n:ffii"r uirr"n"'p"a^ t"- o.arrg 

""hrn"n;a bahagia,, Dia kiranya

sudah saatrva parrdangan diganti de: beiani melecehkan t"a^J"ta"ftm,'-'^ ;:#;;?##d;;lji"ffiifi;;l',1ngan "Dari mana $ta beralal?'. pan'- Kiia pun lalai'membangu4'J".u-ausu 'ielfare; r*g'";;;;;;;r 
"d"l"hdangan awal ini basai koordinat yang pantai beserta trua"p""-'p*a"art"vq ffi&;;#ffi;t*i-fifrrlirrl"or.memuiigkinl*r kita me4getahui adanya yang sebagai nerayan tetaii i;ggr"e ' D"r,g* -er"duroi peirurigurra, ,r-penyimpargan, kelalaian, bahkan menya- 

{ar"-t, \motgnsi riil ilrut ;""J;fi;i""g .io"a ir""irat rrillo p!*ulie,-* 
"Lo.darlran kita akan adanva arogansi ke- dan malam keamanan pantai LL *"s ."-i, -".i' p-a-,ri.ri'aiiffi- heh ,prin-

ilmuan, kehilangan &n erosi nilai,kgTf"" panjangnya kono" .rt .!t""gal t"ri g"rfi rlp p-j*,""a*'ri*il""r.iffi],iuro., orur,lol<al:(knal ivisdom)- 'Berhubung kita ber- i<Iuhliitiwa xita:w *e.e"iel*rn ft*- aspirasi rakyat sewakt, tur"uoffi'g";i;gerak ke depan tanpa merasaforlu me- dgu""" fi;;.il tet * a-drt" fu:tu 
^q.memegang 

tei"r:h ajaranngetahui dari mana kita berasal, kita retah u""i 
"*ioir+,urnpri"ir-ft leP; il iersebut sebagai pedoman ke4.a dan dasarmeJuparkan.heru saia makrasejati dari .renyapxarenaayerelundk;d;.i; ;"g;tii"Ik"ffi;il'n#; ekonom_

ungkapqn itu u,r*n l"'a^ffi*e*- orientasi darat oan lawa fli"T:*1*T,1."^:?T:1'#"La* r"ir-
kan "puliu-pulau yans dikertinsi 

"i' 0,- xini:kita sibuk memiHrkan rcarisasi fiiil;GiT,iHii$"illtrffir,;utan)", bulon pula "Negara IGpulauar". proyek jembatan selat sunda brk 
""t; Eung Hatta sebagai,,ekonom kolof.Ia adalah:'air Qautaa) yang bertaburkan ;ei"urigr,r, p"t"lul*-perJr,h., 1!;i " 

"r" 
kita berbicara rriengenai kebaha-p,lau-pulau". Di Tanah-Air Indonesi4 lry.k b4d p"i.leJ* *q1rt 

""t rniflri giaan, kira ,eUigu" Ui"*ii"oturg ,,u_permuka:an air ini jauh lebih lux daripada teridasuk pelahuhaq puiiU"rr, .ltu.# nlusia" tvtanusu aEiur, ffiil pen"iptatotalitas permukaqn semua, pulau 5zang Bagan,siapi:api. y""g:4rtut-u ciurrgr" ;1fi;;;ffi;;#jfi;I"ilri B*,termasukdalamkedaulatannyalagipula Belanda dipesisirti-niur p.,r"" s*"iEo i."pug ..o.1r- nilai vans dihayati perbaik air maupun pulau mengandung ke- Di luar Puliu .lawa iurnrirr jemlatan- su- [efinisi adaiah budayar/kebludayaan, makakalaan alarn beraneka Jadi kita aaaunt ngai j-uga'masih *irrr, .l"n-_ .ia-i-:J- il*u"i" adalah fakta frurdamental dan

;Xfil."rffif# ffiH,TKfflT'*Hf:tl**xliffi-1{ e.1,;'.dt?il;;,ffi :iffiil,,,dahulu bertudayabahari, bukan"Negara_- . "B:*"b_yg*""gibrrik n:a.d..u.t-t.i; 1:;;ff,"#'#ff{gri:iffi:ffi *.Keptrlauan" berbudaS'a kontinental " bafai"kac*it"g[irryggi,-p"J*Sr* neupKan supremasi manusia di,atas ke_r,sikap.kemaritiriun.iniieks,"kelihatan""Effiffi;btffi;;;i;:;.' ,','::":')LtT*T].*T-*.'" d
nqrri.,ranau i;io-r rrari.aa,ilr.i;;A*r; ,rr-^;l^+^i-*^-, tLg1iryh,aliote.tsitT""g,"i '*r.c'^* Orrr:rrr"l,li. =rra"rr" t*ir*ipaaa.spak rbrt."e xe*ii*.vr.l;oi+ ,l1.e"i;.idli;;*i,,."d,il1";,ffiajiTiHl, 

'ffi:ffi 
.,iffii"#fi;^*S,nko,1stirusiint"not;iqaylp*;.it'ad$!,n"biGpii",,tau!$d,9ltg,"q*,.r" 6d:r,i;-;;. irp]r!:*- eebagai- sarari satu 

;#I!"f
nya 'aryode:4iEa+e, q"Fi sp#B+ .rrlt. paili4ll.-iryj fiukur aeng*il6ii;]i;-p"; _ iinow, numall rishr.
tanlgqb' yarg .b,grarti :me. pfri

ffifl#:ffiF#ffi$ffi- ffi$ffi,,#j**#qffi"fflffi
Pif#"^Tg*#."^lis,*Y,:s , 

r gii.r+gl,y, *end;k*-_'{a:;;;e ilmo-gk* oreh,kaum terdidik kira dan(rs88-16QO dianstat seorang lataamana' pidnidox'at'ih" ny,i gt'iii.,,.*; t; ffiffi;T:#";ffi;:1.:",:ilT"ndidikanperempua4'.Mdlaliavati Dia memimpiir '.people.vantmooir"oni.*a"iivriorii ila Barar. Tanpa berpretensi"t'ffiffifAngkataiiLatrtKe.ajar"Ac"t rnenump^' Yerlos western t""i"riiii"r-i"iii"ni ian-, sikap dan sepak terjangnya dalam
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a,

t
.musuh bebuyutan bagi
Barat

Ketiga friksi dan
polarisasi di dalam
tubuh Bewil Na-
sional Suriah yang
notabene sebrgai
kekuaian oporpi. ;
Tidak seperti, ka- .

langan oposisi ;ili -
Libya dan _Yaman ,'

yang relitifdi bawah
satu komando; oposisi

Oleh ZUHAIRI MISRAWI
rangka mengakhAi
krisis kemanusia-

, an akitat pera+g

Keenam, memberikiln kcbe-
basan bagi semua pihat untuk
melakukan demonstrasi damai
dan memberikan kebebasart ke-
pada pihak oposisi untuk me-
nyarnpaikan aspirasi dan pen-
dapat sebagairnana dilindungi
perundang-undangan Kedua be -
lah piirak sejatinya dapat meng-
alitriri solusi militeristik dalam
menyelesaikan lcrlqis pol itik

Dua alternatif
. ' Beberapa pryoposal rtnan ter,

s6but se;auh ini merupakan so-
iusi yang dapat memuaskan ke-
dua pihak Solusi militer. gudah
bftuldi menimbulkan masalah

. sqrius, baik saat revolusi ber-
larrg5ung maupun setelah rearn
hrmtang. Pengalaman revolusi di
LiLlya yang melibatkan tentara
telah menimbulkari goncangan

. sosial-politik yang sangat serius
ipascarevolusi Setelah militer
' asing hengkang Libyaberada da-
.lam situasi keamanan yang tidak
menentu, bahkan rapuh-

glternatifrrya, Suriah dapat
melirik kenrbali morlel revolusi
Tunisia dan Mesir yailg meng-
gunakan. demonstrasi damai. da.
Iam menyampaikan aspirasi me-
reka- Jatuh tidaknya rezim AI-As-
sad seperiuhnya ditentukan war-
ganya sendiii. bukan kekuatan
militer. Tentu saja setelah men-
dapatkan jaminan keamanan da-
ri tentara PBB Akarr lebih elok
jika PBB'*.mpu merayu Al-A5-
sad untuk. meletakkan. jabatan
sebagaimana solusi Yaman sem-

. 
basi memberikan jalan kep{a
Devlm' Nasional Suriah meng-
i:mban Defa h*ni pemerintahan
demolcatis pasca-Al-Assad"

'NamurL sepertinya dua alter-
natif teral<trir masih iauh oano-
gang dari api. Pasalnya Iran, Ru-

-

sia, dan China masih hersikukuh
mendukung rezim Bashar al-As-
sad Ahmadinejad menyatakan
kepada Anna+ pihaknya masih
percaya terhadap rezim Al-Assad.
Sementara Rusia dan China
menjadikan pioposal Anrr* .e-
lagar jalan membangun kembali
liepercayaan bagi Bashar at-esl

: sad setelah dalam beberapabulan
terakhir mendapatkah desakan
dari negara-negara LigaArab dan
Barat.. 

ZUHAIRI MISRAf4[
A.nalis Pemikirqn dan Politik

Timur Tengah

Suriah. teryec-ah, dalarn
beteiapa kekuatar Mi-
salny4 dalam soal in-
tervensi militer asing
kalangani'oposisi ti-
dak dalarn,satuiba-
liqan;Oi,?$i+risan. Di antira;ite;
iekamasih:adaffi';,,
menolak intervenSi:
mltitrit asrog; Ll..'..l,.11. ri;

'Keempat, 
:. rnagatifii,

nrihlfi ' .' Ir4n..' ::Nega:: i
ra-negara Barat dihadapkan pada
desakan Israel yang :nieBgngn-
kdn serangan militeri<e,Iian ka.
rena proliferasi nuHir rqgrupak-
an ancamih seri-ui bagi riiereka
Jika pilihan menyerang Iran di-
dahrrlul<an{ masalah Suriah akan
terbengkalai Sebalihrya, jika ma-
salah Suriah dioptimalkaq de-
sakan politik.terhadap Iran akan
berkurang

Kelina abspnnya. dukungan.
publik Rusia dan China terhadap
rnasalah Sudatl Fakta ini ber-
peda dengan dukungan publik
internasional terhadap Libya dan
Yaman Rusia dan China nota-
bene berpihak .kepada rezim
Al-Assad, 

. ,,

ProposalAnnan
Beberapa pqnjelasan terseliut

menggambarkan .bahua revelusi
yjngberlangsung di Suriah relatif
berbeda dengan revolusi di Tu.
nisia Mesir, Libya dan Yaman
yang telah berhasil menumbang-
kan rezini otoriter. Pbngalaman
revolusi di Suriah membuktikan,
faktor eksternal dapat mqnjadi
salah satu fakbor detei{l{i8ln da..
lam memuluskan *i.{ffi d -*i.Mgskipun demikian, nega-
ra-negara I Barat tidak, #lf; l-lhgan
a]<al untuk memberikan dukung-
an terhadap kulr*gan opgslti.
Melalui PBB, : negara-negafei&i.
rat mengUtus'Kofi Anhan urfttrli
mencapai'. kesepakatan dengan
Bashar al.Assad, terutama dalam

antara pasukan
Al-Assad dan
oposisi' .

Setidalcrya
ada enam hal
yang telah di-
sepakati oleh
Annan-Bashar

al. Assad Pertam4
gencatan senjala an-

tara militer Al-Assad
dan'oposisi terutama
di kawasan yang paling
husial, seperti Horns,
Idlib, dan Hama.

'Kedu4 kerja sarna
dengan delegasf
PBB dalam.rangka
memediasi perbin.

'cangari antara pihak

$-Assad dan kalangaa
posisi, terutama dalan

rangka menampuag aspirasi me.
reka Selama revolusi berlang-
sung hampii tidak adi pgrbin-
cangal di antarakalangan oposisi
dengan pihak rezim Al-Assad
: Ketig4 distribusi bentuan ke-
manrisiaan di daerah-daerah
yang selama ini dikepung tentara
Al-Assad. Langkah ini perlu di-
lalarkan segerakarena selama re-
volusi wilayah yang dikepung
tentara Al-Assad tak mendapat
banfuan kemanusiaan BaIkan,
tentara rezim Al-Assad dikabar-
kan menyerang sejumlah nunah
sakit darr memutus alfuan lisbik
sehftrgga wilayah yang menjadi
oposan benar-benar menderita

Keempat, pembebasan tahan-
an politik, terutama merekay.rrg
melal<ukan demonstrasi damai
HaI ini dapat menjadi semacam'
pintu masuk'unhrk'memulai per- -

bincangan di antara kedua belah
pihak, terutama .919 .*g*
mencarl solusl polruK._

Kelima jaminan agar warta-
wair mempunyai keAebasan da-
lam' meliput mengingat.sejali re-
volusi berlangsung setahun lalu,
wartawan tidak dipegolehkan
oleh rezim Al-Assad unhlk me-
liput pesistiwapolitikyang liatng'
meagenaskan ifu . Stasiun televisi
Aljazeera menrpakan gafu:Safu-
nya media yang kerap melapor-
kan kejadian di Suriah'nielalui
Youtube dan Skype yang dila-
porkan langsung oleh pihak opo-
stst. . Idiom Bahasa Indonesia…, Lutvi Imam Fatulloh, FKIP UMP, 2012
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Kq,M PA$.$E LA.SA,, 1 7 eP RrL,gor2 6

ff itual,-zikif dagis: ,.. menghadapiUN. nre radikal. Jenis kesedihan se-

JJ tisasah *A"itut 
", 

r : f.sBa$rn juga bisa muncul perti irii tcntu tidak hadir secaraf Lifilidiffifi'Iti.t' ##,"it"HP".o",'fS"T::T,1::; I^",1i}:l;.T::::,f:?l.o* 
u"-,:r*ifat'iri hutllo.*g *"t4"" t"- kebetulan, tetapi akibat dari ke-

.. aiUrtetit.tteUaikanyangdibuat salahan eksistersial ptda-
,. ;;i;ii^i; dr,-,-,--;liir,,- -i-^ r hr -i-^r-.ro ".^..^ .",-irlic
. . Afurmtitr.t GUaikan yang dibuat salahan eksistersial pula-
' oiJagt i^siswayangbblumsiap LIN. misalnya secara

" 
'- r' i .'ltllrllucueuryudJJgrJ4rE,uu'E sNtJr(rErqyuc

T:nJelanppela.lG,ana?1' dfigiatursisu,ayanfbetimsiap LIN. misatny4 secara luridis
UJt2ft naSrOnal CtlKUp me-': -.;iri'ktipadateman.lainyangsudah sudah dibatalkan Mahtamah
narikunLuk disimal<.

Terliliat tak sedikit anak yang
menangis saat pemimpin doa
inenyentuh merilka denga4. ka-
ta-kata mengn4ph- Apalagl jii€
disertai ritus membasuh' kaki
orangtua, suara tangis iaai tiaat
terbendung.

Ritual.seperti ini tdntu saja

ti.kepada'telrr4n.lalnySngsudah sudah drbatalkan Mall}iamalr nltsun bersarna uJran:
lebihrsidp; Ia ,prtn,menangis ka- Agung. Tuntutar itu memang di- diterapkan di gugusnya

pada Lembaga Bahasa' I Trisakti'

Oleh-ROBERT BALA

dan diberdayakan- Di sana para
guru pada gugus tertentu sepakat
mempertajarn pemahaman kon-
sep, berbagi metode pembelajar-
an, dan pada aklimya dapat me-
nwsun bersama uiian',ans bisaujian;ang bisa

larn karena secara pribadi merasa Kementerian Pendidikan pasti akan menuai hasil pada

rehatelahmenyia-nyiakanwaktu layangkanlebihdari-enamtahun Sudah.pasti kerja seperti ini
un[uk belajar. Rasa jengkel pun yang IaJu dan rtalam perjalanan meletihkan. Pemerintah pusat
$isa muncul dari anak yang ber- telah teiadi perubahan yang sig- perlu beralih dari UN yang di.
asal'ilaii kalangan bawqlr yang nitikan Nam'.rr1 pembatalan itu laksanal<an secara "pukul ra'd'.
tidak punjg*:kebdruntunlan se- (minimal urhrk sementara wak- Mereka harus bergerilye dari iE-
perti temaffia yang lain. tu) perlu ditaatl Di sini kita pun erah ke daerah, memantau apa-

.I-ebih jaulu kesedihan bisa pahanr. teguran dari Pengadilan :,,kah semrii standar pendidikan
'benr[,ahjaai,f-egelisa]ranmenda- Negeri Jakarta Pusat kepada sudahdipenuhisebagaijaminan

pgsitif. Pengari doa.''diharyrkan :sudah tak.berdaya unhik keluar Oo/4/2O12) bisa saja membuat. ujian yang notabene diseleng-
siswa niemiliki keten:arigan dan dari lrtrngkungan masalah Ia ha- siswa gelisah'dan sedib- Mereka garakansendiri oleh sekolah .

kesiapan b-afu untuk metglla- nyi pasran* pad4 nasib; mera- "ditakdirkan" . :neagila.rti IrN Peran se.perti ini juga lentu
dapi ujiair nasfgnal (tD|. HaI iD.i , taplah dia" Variad lima paket soa.l yang notabene sudah dibatalkan. jauh untUilaiseUut proyek yang
juga sebuali riromen yang me-' iialamsatu ruarig jusfu:mem- Ada hal lain yang lebih fun- menelanbiayataksddikitseperti
lnguatkan sisw.a.' Mqreka disa:: huatrDra kian panik da"r se.Iih. damental. Secara pedagogis-edu- yang didapat dari pelalsanaan

*Tfff;ffirlHi##ffi oto4omrsekorah Hl,t-,1,T;l"i:H:il.1i1,,--"*- H;"IT,i:i Hl ffi,ilT#
.mata terhaCap'1,'p9$brfurun Sepintas, kesedihan siswa itu septual dan peneraprn metodo- anekakongkalikonghallnngsu.
yang,sudah,djtdii$'uaihl.''.r'.,..'- -.,.diinggap sesuatu yang normal Iogi pengaja-"an-merupakan ba- dah jadi rahasia umum d.jam
' .Akari tetapi, apil(atr=liEsdihaii',',l,hdu rn* **aja yang notabene $an tak terpisaLkan dari sebuair LJN. Di sini, ir^stansi vertikai tak
itu sekadar konsekuensi dari doa penuh gejolat iasa sedih perlu proses pendidikan. Sekolah ber- . lagi melal<ukan manipulasi ber-
yzng mendalam atau punya arti iliU""aAtir"*i"ijadisatubenhrk ir"ggdg jawab mem.ngkinkan ieiraafr unr.rt meh:Iuskan seba-
lain? Ada apa. dsngen UN rel . evaluasidiridemimenyentuhba- ,gar para pengajarnya memiliki nyeLk mungkin siswa klrena di
hinggahirggapelaksanaannyamembuat. tin dan diharapkan terjadi per- pemahama:r konseptual 1'ang saualahloedibilitasmurahanter-
sisura,kita seilih? ubahan .beiarti Petineei neeeri teDat dan' punva metode Denq- ciDtaubalian.berarti Petinggi negeri tepat dan'punya metodi peng- cipta-

Kesbdihan, 'deniikiari Santo ini pun akan:bersyukur kaiena ajaran kreatif, yang memampu- Jika kekeliruarr ini dipahami,
.Thomas dalam Sumg Teclogica berkat zikiq. keributan di jalan, kan siswa memahami materi se-. ujian yang ditaksanakan di setiap
I..Id bisa muncul kaiena empat tawuran, dan aneka kenakalan cara tepat. Pada ai<trirnya, se- sekolahataugugusakanjadimo-
hal. Ia bisa hadir sebagai bentuk lain akan berkurang secara dras- kolah juga yang menguji demi men menggemLirakan dan bu-
lasih sayang. Or4rg bersedih ka- . tis, paling tidak menjelang QN. mengetahui kadar penyerapan kair menyedihkan
rena tldak tega melihat peDde- Namun, qesederhana itukih . ROBERT BAI.A

Alumnus Universidad
Po ntifi cia de. S al amanca

ritaan ofting latL Dalarn.konteks 'arti kesedihan? I\(engutip Victor
tI{, tanCisan,siswa blsa disebab. I'lankl kesedihan bisa dimaknaiUN, tangqal siswa blsa iUsebab. Fnankt kesedihan bisa dimaknai
kan ra5a,prihatin atas tema.n. hin lebih jau\ iebagai .ekspresi frus- diri di tengah lautau pendidikar5 $.pa4yql; Guru Bahasa Spa4yol

MusvawArah Guru l\Iatd Pela- . t'oadaLembaoaBahasa

materi yang sudah diajarkari.
Tentu kita harus realistis;Agar

tran rasaiprjhatin atas tertar:hin'
setiap sekolah takjadi pulau sen-
diri di teneah lsutan pendidikali

vang-t<ar'ena alasan tfuitdrnal t"-*-i- dr+. depidsi elaistensia| ltt*V"ya"-4.Guru::1\[ata'Pela-
atau eksternal-tid:& cukup,siap .malah sebuah ekspresi pesimis- jaran- mesti lebih dib'eri oiouomir
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Harapan pada Qru
,:,,_.' . _ ;,olinMARwAN'MAS 

I

41 ujuh dn$$ota baru, ,tgrvensi dari kekuatan poliii! nyenhrh aspek inrrinsik Aspekj

I Komisi Pemilihan- . ki*uasaan dan peirgaruh uang; 'substansial 
belum terbangun lan- j

, I umrun telah dilan- ' 'rno"ii"r9..nsi Kpu ffiS?i#.,1ffif1*"Eitik olgh Presiden susito Mengcq treagrlaman selarna ekspresihn kedewasaan berpo-
Bambang Yudhoyono pa- iol'iii,ff"iiru6't i ot"u r* Iitft yang bisa jadi panutan. rLaJ
da lGriris,oza) hlu .' : '*lgg*.#.ryu^H*s T^H11-g*' o-*,.:"*::

Publik ,be$lql?p baqJp[ &e- beripa olmrh airggota KPU berj acapkali dilanggar tanpa ada ke-
pada IIP-Ubaiitrini}ardpnti*iui ..'Atli4sikeFht*ltertenfribeku . pastian menjatuhkan san]<si. 

!
beraga4! -

aspek.y

laBang

ffi.ryffi Keoransan pemi{u
aan pemfrtfl#Hp-.:zdtni.'ygpg:".kahitEdinbbberapaq{ggdemya : Meskipiu nigbri ini dipuji se:
tidakbi$diiif{a#{I$8 1,,,:/-$peuitira. ; Ia+taran tdrtuldi hagai negr,a rlemolrrasi, realitas
U"E 4$.,n$ffi#ffih.i".,nidiblri.dan iirpnpripgggap , berkata lain masih banyak ke:

l4l!{,', .'.Indipendedsi.iaan. inte,gitas curangan yang tidak selesai di
r be'i.'4P8Eg!e ppnyeletrgg-a-ra,i.'.pemilu ruang hukrun. Politik uang yang
f as-. a&iii'-lipertEqlkans6dgqiselah kadang dibungkus bantuan io-
ddak satiilErmbagat.unci'dalrp. tiede- sial, dana sogokan pembuka pin-
ber- wasaandemolcasi:-'Inidipertarat u.r.parpol bagi calon kepala da-

asr.:lrii}ff$indfrafiIiea-ffiai$dib x.a""e dib,ngkus banru; so:

i$1,i$li-iiiiipud ddak sahilEn
anggota KPU yang ber- wasaan dipedqut hr paryo.t bagi calon kepala da-

.pendidikan hukum yang diha- oldr Jorgen Elldit (dalam EIec- erah, dan intimidasi teriudap pe-
lrapka5r secara tehis dan teori . toml lrytiational change and nyelenggaia di tempaf pemu-
huldn jinampu mena$i.r dan futwttic fiu.aition, f999) qgu'.an suara CfpO terus ber-
membentuki"egulasiKPu. bahrainstnrmenpentingkeber- langsung. Kecurangaa'yang pa-

KPUperiode20l2-20f iniha- hasilan pemilu di: suah.r-negara ling sistematis, terltruktur, dan
ruslebihbaikdarlpadasebehm- tedet k pada independensi pe- miaif ,(meminjam istilah Mah-
nya yang penuh kontnoversi, se- pemilu, Semua karnah Konstitusi) adalah mari-
perti dugaan pemal$ptr suraf prcses pemiru Qegislatif, presi- pulxi penghituirgan suara ]rang
perrjelasan puhsao lta*amdi deu:dan' kipala daeralD harus menenhrkari te.rpilihnya seolan!
Konstitusi yar-rg menrsak ciura. bertangsugsecapjujurdanadil calon.
Tidak tuntasnyi kasus ini dapat Xalau-aa -oloum 

anggota rcU Dalamrtiga kali penyeiengga.
memepg;aruhi tingkat keperc;- yang main mata dengan partai raan pemilr:, rekayasa penghi-
panpblikterhadaplnedibilitas. atau caLoi peserta:per5rilu ter- tungandaniekapitulasisuaraha-
penyelenggara pemilu tentrl.sudah pasti qkan. inengu- sil pemilu, mulai dari TpS, kd-
. Segala model kecurangan ha- rangi hralitas hasil pemilu. camatan, sampai KPIID dan KPU
ps di{ritisipasi agar hasil pemilu Rakyat mendimbekan proses pusat, begitu sulit diendus oleh
@1#'benarlegitimitasdandite- demokrasi yarig sehat darl ber- hghun Badan Pengblwts Penilu
rirria*i:rnuapihaksecaraelegar.- .martabaL re*ry paaa Pemilu' vu"g-:"g. sudah lerpilih lima
fublik juga menanti apakah tu- 2OO9, proses demolcasi. ErqEih *ggotanlatutr"""maclnke:-tas
juh anggota I.(PU baru ini juga dilqlorl<ilsebatasmenl'elesaikAh' lantaran tidak diberi wewenang
pnemil$a itt gigE moral, rng r.tel'rais prosedual, merryebabkan meinadai yang mestinya hisa
Etruimpuni terutarDa menolak in- kualitas dbmolorisi: belum' me-. mengekseki:si kecui.:rirgpli-Mah-
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d aatteriddi aksi-al$i si itu kedl-lccit Umumnya pu' Jakarta relatif aman Pada dua

S[f$rlxm 'mffi"mnrffi: fl*Ti*ffiffi"li#
harga BBM pada aIfiA 

"r** 
prolk jiurlah demon- pecah di duadtilc di depan DPR

Maret lalu banlrak brang rt rrit".irai ai Medan pada zs dan L.tana

vang oerCava Uit *r 
"tu" 

. fvfutut UioUat bandara- disulut Untuk kelas menopoliten, de-

ta.:i.fr o*it*i:trt p.ry: rebihdariroop466ns6aru ffiT,Til*m, 
"Betuu*,

ap ryirip situmiMei 1998. Dikota kahrpaten ffiodd";o$*a*,r,,nr"
' ',,'. ,, 

1' r 'i ' ' : ' 'Dariaspekto.Lasi,delnons'*asi lEerab jika lebih d"ri sooooo
,SaU*i*' kalarisan oircisi SSIVI ZOtl sangat intens di da- -demonstran.Bandingkandengan

hriG""irui.li*'uiEto'e.fof^i bratr. Kuang gJreget di Jakarta' rangkaian'demorutrasidiJakarta

IE;:;;;;U['[L ;-"k- Tak pernah-sefuh.in4ya demon- padalggSyangsetiapharidiikuti

,15" pr""ia*,SSE nnt$t t gt rq".-i j*t u marak di lebih daii lebih dari l0o00o dernorrstran

iiIE iifrU,,t til+"1. te,w.s AOat eO kota irabupaten yang jarang selama hiimpirsebuliur

hri"rrgemd.poligL sudatr tentu atau terdengar dalam peta akt Salahsatufaktorpenyebabse-

"f""r 
riuncut,'marfir dari itu akan tivlsme *ana"isw sebutlah Se- baran demonstrasi BBM 2OI2:

*o"Lu ttno,rn,n Narnurl es- long di Iombok Timur, Bungo di daerah lebih menderita akibat

kalasiseDerdituiakteriadi' ramli:Neawi ai rawa Timur, kenaikan harga-har,g sehingga
p*i.fi#-".#*i^,r*""atur- sakbiudantoU-tolidiSulawesi reaksi lebih meluas lGtahanan

l""t"t turiiai gS aernmsil5i-aat dari ggsihbanyat(.lagi ' sosial-ekonomi juga tidak sama

h+ Ira"."t'ori""i'3iir6ffi-fita , sebalihia dem;nstrasi rgs8. antardaerah: masJrar"kat yang

dit *brh-ide"Ad,tdn@shad bedingsui!'ttrasifdi:Jakartadan konsumsi premiumnya rendah

vans tak drb#t"ho-,.hih'iidi k<ta-kita 'besar, terutama Yog- lebih tdran terhadap tekanan in-
ia.[ u"rla"e$ng tU['aiA ioo ral{artn, Makassar' dan Surabaya flasi dan sebaliknya

"t*i s.taal"sr ilAiai Orri t".i iiot*." A kota'besarlkhususnya Selain itu, rencana kenaikan

hampir.tak ada protix kinaikan Jakata:menyebabkan tel€nan haiga hanya menyangnilt Pr6mi-

targi BBti y*i signifikan di, politlttyuigiauhlebihbesar:bagi umkarenaPdrtamaxsudahsesu-
Iaodd<an meiia. - - iezim kellnsaart ai dengar harga pasar' Untuk

. 

'Menarilmya, 
skala demoristr-a- Pada aerionstrasi SnM 2Ol2. hmiuni bun, subbidi m?sih di-
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eberapa ttahun brakhir, pa-
sar bukan la$ tempat ber-
gunjins melainkan menja-

O.ICh DONN.Y GAHRAL ADIAN
taran raksasa tanpa sekat-se-

dari .kepentingan'nasional 
negara-riegara

maju Amerika" ririsalnya pernah menye-
rang China y.ang' ditudulurya meiakukan
pematokan k:urs sehingga membuat Ame-
rika dibanjiri barang murah buatan Qhina"
I{ebijakatr tersebut dianggap tidak /air
karenimenyalahi prinlip perdagar{an be-
bas. Bar.ang-barang buatan Cina m6njadi
begitu dominan di pasar global akibat
keb$akan domestik Pemerintah China

Ironisny4 Amerika sekarang melaku-
kan hal yang sama Keb{akan suku bunga
rendah oleh Amerika dituduh sebagai bi:
ang keladi liemerosotan ekspor negara
berkembang l(ombiirasi kebliakan ilalam;
dan hrar negeri Amerika memaksanegara
bepkemlang menjadi impgrtir dan mem-
bayai ongkos sosial ahtat nailmya harga
BBM. ArtinyrL.daSra saing negara. ber-
kembang tidak ditEntukan oleh kapasitas
sosial-ekonomi-kultural negara itu sendiri
letapi hegemoni negara maju Indonesia

159

yang begitu kaya sumber.daya
alam pun dipaksa rnenjirdi

pengimpor ikan dan ga-
ram serta mer5ibayar
BBM sesuai hSrga pasar
yang disulut secara po-
litik

Pasar tidak sebebas
yang dikfua orang. Piisar
adalah arena yang,

alih-alih melangsungtan
deteritorialisasi justru

berbuat sebaiiknya. D3teri-
torialisasi dalam pasar global

,is,,+gffi&t l..#'12

t"uding menratoik siihr bu4g4 teililu -ren- Sant<si ekonorii :teiha-
&h hingga n\ads rldnde["t O .pelse+ Oap ban.iustry *"-Uurt harga minyak
IGbijakan serupq JFIrC.tsE" dhhk-n di . dunia. naik tajanr Ini memukul negara
hampii semua negqrq daju inr,pembaat : ,berkemban& tbrutama nug"rr-n"gai."
mata :uanE hrat septirti dolhi;dan eririo,:. yarig,menjadi net impoitir. Amerika dapat
Injltg1!{ig]j:depresiasi.'Akibabryq: mata .berleha{eha karena memiliki cadangan
rung ne-lara berkembang menguat;se- -m6fti.teft:ig$ di dunia 22,S miliar
hinggamenyurutkaaei<sp_o.1,MenurutDil-: barel. .

m*+p"n.,r* tersebgssejatinya adatah-, . Lalrr' siapa bilang pasar. bersimpauq
pemrg .kurs dgngan."Q{i! kepentinglan'i jalg dengan nasiona.lisme? @E;
naslonal Amerika- ' ,, '"= janjiaa perdagangan bebas hanya ledok

kat politik Pasarjluqtiu me-
nunjukkan gelagat politik
yang begitu sangat .Tu-
duhan Dilma terhailap
kebiiaken Amerika roi-
salr:ya . Dilrna - menuduh
Amertsi menyumbat ke.
bebasan negara bertem-
bang rinplxlrri, keb,ij-qhn
dpm.estil,crya Dilma juga
menyumpahi kebijakan
lirqr- nogerir Amerikd l,-ang

Dihna menuduh Amerika melangsring: memirsuhir: Irari, rsirdall
lcari Lebnatcnefspqnsiorris 4rn6dka di; daoKnba.' , ' i. I :

di obyek gunjingan serius kisis
yang melanda Eropa &nAmerika
Utara menunjukkan ada yang

Faniil tentang dan di'dalam pasar.
Keganiilan ini yang kemudian di-
kemukakan Presiden Brasil Dil-
nna di hadapan3arack Ob.ama.'.-' ,t

lroni
Fasar bebas adelah.serar.ik ironi ter-

sendiri Semrrla itu dimaksuitkaa sebagai
arena global yangmeratakan teritorial d;n
kepenti4ga4 politik nisar tiarik mengenal
nl"ionalisme'Orar€ membeli pakaian im-
por karena harganyalebih murali laripada
domestik Subsidi BBM dipatok sebagai
kekelir'.mn politik yang me'miliki konse-
krensi ekonomi

Pasar adalah ruang tlampapolitik Tem-
pat orang berti.anisalsi secara bebas dan
tldak berbatas Sebagai ruang pasaradalah
sesuafu yang berbeda dengan negara.
Oriuig bisa keluar masik p.asaI secara
t4baE, senpntara o-raag,tidak;bebas Lelnar
r-rasuk negara Pasar adaLth airti-teritorial, i
serlrerrtara negara justru. berteritorial

': 'N4rrrur1 pasar teryyata tida! sehampa
5ffi dikira orang Pasdrtidak anonirn Dia
tiilakl mcngl$aih planet igr menjadi da-

jnr menyembtmyikan arus rete-
ritorialisasi yary begitu tajarrl Pasar tidak
meratakah teritorial tetapi memunculkan
teritorial-teritorial .politik yang hegemo-
nik tetapi senantiasa' r*rkabuL

Pasar (tidak) bebas
' Pasar bebas adalafi-jirgon ilusif se-

kdieus diskimhatif, J#gijn riiu rsllalii
rditudirgkan' pada negariai6tf,'B*ifiig
yang berusa.ha keras melinCungi kepen-
tingan ;rasionalnya Na.rnrur, jargon ser upa
tidak pernah dilontarka-n kepada negara
maju yang melalorkan hal serupa- In-
donesia, mis'alnya dituduh iidak kondusif
bagi investasi asing.

Namun, sebalilary4 apakah negara ma-
ju -i,.ga membuka pinfu ekonominya bagi
Indonesia? Barang-barang ekspor kita se-

,,lalu dituduh lilmult tidak higenis, dari'
berbahaya be;dasarkan tolok ukur yang
dibuat (buat) negara.maju

Presiden Dilma mengingatlon kita bah-
wa.g;lobalissi fidak sama deirgan univer-
sa[sasl Globalisasi hanya meroboirkanpil;
gar-pAar politik negara berkemba4gi
Tembok-tembok baja negara majri dibi-

Globalisasi tidak:nembriht-kpnnikpoli-
. tik ternetralisasi secara,ekon6mi Seba-
Ii}mya justru ekonomi menyembun;yilgn
irertarungan politik yang sengit berbasis
kepentingan nasional Globalisasi ekono-

, mi menyeinbulrlon fuI*e"kohtik politik

S;Or BC
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TaAmo dikngnh
Lautan Jenderal

OIeh SALIM SAID

.komentar Sudomo yang kerap
b'ikin bingung publik men-
pelang rezim Orba berakhir.

Tentang D/flt
Pada suatu hari menjelang

Isisii Orba misalqra,'Sudomo
mendadak muncul secara dra.
matis di berbagai melia \Ilaktu
itu Tasilanalaya kalut sebegei ba-
gian dari kertisuh.dn menjelang
jatuhnya Orba Mengulang! ke-
biasadn hmanya sebagei P21g-
kopkamU"U atau Menko Polkarn
Sudomo me(rgomentari kdrusuh-
an itu dan menyebutnyadidalangi
DI]/IIL

r

160
F'
- -*v.r ':|

: Merrur-ut teman yang mende-
ngar_kan penjelasan Sudomo ihu
gaya per-rjelasan itu santai tetapi
meyakinkan Persis seperti ketika
Sudo1no masih memimpin Kop-
kgqtib drilu f'Jar,gan-jangan be-
liau masih merasa berada di.l€n-
tor Kopkamtrb,igurau teman sa-
ya ltu Nafnun, teman wartawan
itu. Qba;tiba serirs bertanya ke-
P3.da-say4 "Menurut Bung, apa-
\4h;munekini,lnqgh ada DIAII
ya4g poJcnsial mengacau?
' Dari: {trlu saya tak yakin ada
DIIII png mengacau di masa
Orba" Bukti yarig dikemukakan
pemqdntah saat itu kurang me-
yakink4n" saya sebagai peneliti
maupun sebagai. wartaurin. yang
saya dengar di sepaajang usia
Orba sehubungan dengan DI1.TII,
terutama ketika Ali Moertopo
masih hidup, soal ,ftu rekayasa
opsus pimpinan Ali Moertopo.

.Seandainya ada bukti DIltII
otak kerusuhan di Tasilcnalaya
atau di mana saja dan Sudomo
punya bukti, seyogiyanya mantar
petinqgi Kopkamtib itu melapor-
kan tqmuahnya kepada Pangab/
Ketua Bakostranas yang b6rtang-
gung jawab walrtu itu. Sudomo
yang tak la$ pejabat keamanan
lak wajar mengqmumkannya
sendiri. BukAn wewenanglya

Keamanan dan ketertiban tak
mung]<in tercapai jika atur*r ma-
in kita langgar semari kita saja
$aya yakiq Sudomg.tentu amat
rnafllum tata krama itu Bul<an-

!3tr ia l4ma memimpin Kopkam:
tib yang bertujuan menciptakan.
keamanan dan ketertibanf ,

Lagi pula sebagai mantan per-
wira tinggi, sudah sepatutnyaSu-
domo memberi contoh bagaima-
na mengfrormati dan *ei-r"..r-
yai perwira ABRI yuniornya yang

berfugas menangani urusan ke-
amanan Dengan mengumumkan
langdung sinyalemennya kepada
maqarakal..Sudomo memberi
kesan kuai ia tak lagi percaya
kepemimpinan ABRI.

Ironisnya pul4 ketika aparat
klamanan mencoba melacak si-
nyale-men yang diumumkan Su-' do.mq hasilnya ternyata berbeda-
"Tidak ada itu DI/TII dalam ke-
rusuhan T4sik Saya iui kafr lu-
rahnya di Sini y-ang lebih tahu
tentang Tasilgz kata Mayor Jen-
deral Tayo Tarirndt Pangdam
Siliw.angi waktu itu

Beberapa tahun Setelah Soe-
harto meninggal, di.suafu sore
saya berjumpa dengur Sudomo
di kamar kecil Hotel EiltorL Ja-
kaita Sebagai waitawa& saya du-
lu sering mewawancarainya :da-
lam keduCukannya selaku Pang-
kopkamtib maupun Menko Pol-_-
kar.n lang saya inga! dalim se-
gala jabatan yang didudiikinya di
Inan4 pun saya jumpa" ia selalu

. ramatr, hangag dan bersaliabal
Tampaknya ia masih ingat sa-

ya- Tentu ceritanya kini sudah la-
iru)'You umur ber4pa selurang?'
Seti:lah mehdapat jaqaban, ia
mulai bercerita tentang kesibuk-
annya menyelam dan main golf
yang masih ia takoni di usia tua
'lPak Domq mengapa Anda tidak
,men-ulis memoar?" tanya saya-
Jawabnya dengan cepat ,Saya
qgin menilcnati qisa liidup saya
d*gun. tgnang. Saya tidak mau
ribut-ribut." Katany4 ia tak ingln
terlibat ribut seperti Jenderal
(P,urn) Sumiho dan &deral
Purn) Maraden' Par{gEii#an
yang terpicu memoar Sumitro,

:Berbeda dengan mahtan pe.irr-
besar yang dulu kerap "mengor-
bankan" banyak orang di masa
berkuasanya pada zaman Orba
dan karena itu cenderung ber-

tingkah serba salah pasca-Orb4
Srrdomo biasa-biasa saja. Ia se=
perti orang yang tak pernah
bersalah meski pernah me-
mimpin Kopkamtib, lernbagla
yang amat ditakuti' di, mase
Soeharto.

Bantu mahasiswa
Ketika fenomena Sudo-
mo itu sayabicarakan de-
ngan seorang. purnawira-

lvan AI. dia menjelaskan:
"Sudomo itu tahu diri Sebagai

perwira Lau! ia tahu
dirinya hanya alat bagi Soeharto.
Jadi tidak ,pernah benar-benar
meftNa berkuasa;" Kerrdati de-
mii<ian, laksamana pui'nawira-
wan yang pernah anakbuah su-
domo itu rnenjelirskan bagaima-
na Sudomo diam-diam menye-

,lamatkan sejuml4l,r; alctivis ma-
. hasiswa'yang 

.mestinya 
ditahan

setelah Peristiwa Malari dan pe.
ristiwa Bandung 1978.

Beberapa tokoh mahesiswa ia
beri kesempatan menyelesaikan
pendidikan di luar negeri m6ski
berstafus ora[g yang harus di-,
cekal.Konon Dr Sjahrir dan Dr
Rizal Ramli diberi Sudomo ke-
longgaran menyelesaikan pendi-
dikan tinggi di Amerika

Sebagai perwira AL ying ber-
ada pada'pusat kekuasaan 'di
tengah lautan Jenderal .Aagkatan
Ddra! S-udomo bisa bercerita ba.
nyak bagaimana Soeharto me-
ngblola dan memanfaatkin kon-
flik di kalangan para perwira
tingg4D yang mengelilingi sang
presiden Adalph Sudomq misal-
ny4 yang kemtrdian memberi ta-
hrr .Ienderal Kemal ldris bahwa
mantan Pangkostrad daD Pang-
kowilhan itu terle6par jadi duta
besar di Yrrgoslavia karena Ali
Moertopo berhasil meyakinkari
Soeharto menge(rai apa yanC di-
sebutnya bahaya lxang mengan:
cam sang,presiden dari Kemal.

Masih banyak kerumitan poli-
tik di masa Soeharto yang kita tak
tahu hingCa hari ini Kalau punya
sedikit keberanian jauh setelah
Soeharto wafaL Sudomo bisa ber-
buat banyak menolong kita-

SAUM SAID
Guru Besar llnivgrsitw

Muhammadiyah, Guiy Besar
Luai Biqsq di Universitqs

Pertqhanar,, &kolah: Ting gt Ilmu
'' Kbpolisiql dan DlrckAtr thstitut

, peridaban

DIDIE S-W
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enomena arlsan su:
dah telanjur identik
dengan kegiat t

ibu-ibu yang tprgabung
dalam Pernbiflaan Kese-
jahteraa:r Kgluarga yang
Iebih dikenal sebagai
PKK. Ftikta5rya dalam se-
tiap pertemuan ibu.ibu
PKK memang5elalu di'
warnai dengan.arisan.

: Dalam arisan tersebut biasa'
nya'''y.ang lnenger-nuka adalah
perbincaiigan tentang uang aris-
an dan,agenda pert€muan ber-
il*tol*.Daiam hal ini yangber-
untung mendapat'.arisan cende-
irrng bersukacita secaa berle-
bihan sqhingga akan bersikap
konsumtif.

Selain itu, pertemuan PKK ju-
ga identik dengan urusar resep
masakzmbatu Tak ada acara per-
lemuan tanpa' percaEapan ten-
tang resep masakan dan unrsan
masak-rntimasak yang jqg2 e,'
derimg Rorrsuotif. B*b, rI s
tumlah desa an *-- 

-.mrisak'sering Eirfl .!:"l'
utamadalem IsrrzrPf,f,.

Isi pe*e1ura P[f Et.ilg
masft ddakLllxdripa4b
tcrgs$cleternqnao- tifrhm' b
nyak sa/es perabotan yang suka
ilhit pertemuan unttrk menawar-
kan b.arang yang pembayarannya
bisa diangsur. 1

, eitain itu, di pefkotaalbanyak
kelompgk ibu'PKK yang suka
rnenggelar pertemuan di hiar llo -
ta atau di tempat-ternpat seperti
hoael, restoran, dan kafe. Bia:
yanya tentu tidak sedikit. Aki-
batny4 pertemuan PKK lebih
bersifat konsumtif dan kuiang
membahas hal-hal yang sebenar-
nya jauh lebih mendasar.

lstripeiabat
Padahal, Tim Penggerak PKK

terdiri atas istri-istri pejabat dari
tingkat RT'sampai tingkat na-
Sional sehingga berpotensi untuk
mengembangkan berbagai. hal,
terryasuk upala pengemb_4ngan

karalcter bangFa-'Hal ini ilengan
sendirinya akan menguran$ aca-

ra-acara yang lebih bersifat kon-
sumtif. .

Kebiasaan konsurntif ini Pen-
ting unhrk dieliminasi karena
umumnya anggota PI(K adalah
ibu rumah tangga Yang tidak be-
kerja sehingga akan memboros-
kan gaji dan tunjangPn suami
Jika penghasilan suami mereka
yang umumnya adalah pegauai
negeri sipil (PND itu pas-pas-

an-termasuk bila sqng suami
purya posisi di jabatan strr'rk-
tural-untuk ,hidup sebagai Le-'
Iuarga sederhan4 dengan meng'
ikuti model arsan semacam itu
tentu akan dapat menjadi salah
satu pemicu para zuami koruPsi.

Mak4 jika ingin memberantas
korupsi yang semakin merajalel4
salah satu caranya adalah dengan
melibatkan ibu-ibu PKK Dalam
hal ini, tanpa menuduh ibu-ibu
PKK ikutterlibat pada maraknYa
korupsi, para.ibu ini bisa me-
nunjukkan komitmen sebagpi pi- .

hak yang antikorupsi Bila se-
lunrh anggota PKK seln&nesia
bertomimen antikon4si pasti
aampatotra fidak bisa dirmb.
Lrq bahtan sangat slgni*o-

Aten sulit bagi seorq 1r>,

itr mtrkkorupsi jQ istirya
rqelgrtang ker.aS atan ErlrkL
br hntrol terus-meuerc, b
tFmnapun hasil konryi pdi
de ya$g (ibawa Nlanq-€lbh
sebagian atau semua-dan iski
cepat atau lambat pasti akan me-
ngetahuinya-

Pengaiian
Karena itulah, ibu-ibu PKK

perlu dilibatkan,u4hrk mencegah
korupgi Salah sptu caranya ada-
lah dengan menggelar pengajian
(dalq{n arti luas) antikorupsi se-
cara .rutin- Tentu saja'.pemberi
cerarhah. dalam pengajian anti-
korupsi tersebut harus bera^sal

.dari pihak-pihak yang kompeten
memberantas korupsi Misalnya
apalat penegakhukum, termas*
KPK dan aktivis.antikorupsi

Jika ibu-ibu PKK sudah ber-
sikap tegas. antikorufqi, saya ya-
kin mereka akan mainpu rfleq
cegah para suami ryrelalrukan
korupsi. Sebab, jika,sampai sang
suami tetap nekat korupsi, yang
bersangkutan dapat dilaporkan

kepada aparat berwenang oleh
isninya sendiri

Selanjuhrya ibu.ibu PKK Yang
zudah mantap bersikaP anti.
korupsi juga 

"ioo 
mptot-rii,ru.rg

atau barang;barang berharga
pemberian sirami yang tidak jelas

asa-usutnya Bahkan, ia akan se-
gera bercruiga dan mengusut
asal-usulnya jika' suami menda-
dak punya banYak uang.

Atau jika suami menunjukkan
tanda-tanda perilaku royal, se-
pertisukatampil necis dan sering
terlambat pulang dan tak jelas

berada di mana, sang istri yang
sangat antikorupsi pasti akan se-
gera menegur atau bahkan me-
nyelidiki4ya.

De. ngan menggelar pengajian
arrtikorupsi, ibu-ibu PKK akan
bErpotensi menjadi pihak ter-
depan dalam gerakan antikompsi
sehingga korupsi tidak semakin
merajalela di negeri ini. Hal ini
bisa dipalurpi karena posisi istri
memang paling dekat dengan su.
ami yang kebeElan menjadi pe-

iabal
. Selain iht' ifta ibt-ibu PIC(
berslrap antilonAsi, mustahil
ms& 1fu nr*ppL.an gaya
hinry hc&Eislang sokwah dan
w&gtihlses-uai dengan
td pqFeeilrn sng' stuuni,
be Uia .iEg srami rnm-
{qfr$ Sqh'ese\qn I sels*
lipun. Dalam hal ini, kalau gaji
suarni cenderung pas-pasan, istri
tidik ska4 banyak menuntirt
atau mero,ngrong apalagi meLrgl
hasut suami untuk berhuat
korupsi.

.Ib'arat aii, ibu-ibu PKK yang
antikorupsi bisa menjadi pgma-
ilam bagi berkobarnya nafsilsua-
mi yang ingin korupsi. Dengan
kata lain, ibu-ibu PKK yang an-
tikorupsi adalah seor4ng Agfgl
dalau.'-clirnUt bag para
koruptor.'

Oleh karena itu pemerintah
juga perlu membuat peraturan
agar gaji semua pejabat dan PNS
ditrynsfer.ke rekening istri De-
lngan komitnen antikorupsi dari
ist4 bu]<afl mustahil fenornena
korupsi \ggiem4ii{gbisa sima.

D NGATINI
Ibu Rungh Tqngga,

Anggota PKK
Idiom Bahasa Indonesia…, Lutvi Imam Fatulloh, FKIP UMP, 2012
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@la Koalisi Prestdensji al
.\

iltet otdveDl HANANI
, eberapa ha.ri ini Li-
ta diiugulri peTang

Pernyataan Soal
nasio- PKS dalarn koalisi
Prepiden SBY

Sekretaris Setgab Snrifrddin
Hasin men5ratakan bdx1g.a kare-
na sudah rgpmhangta-ng 4.n te-
l[ar dari koini. tiueri halbl setu-
rusnya PI(S sadardq daq eegera
keluar dari L"1;"1 s+*riL,lra,.
PKS melalui gkje"a"io U"fo.
4enyatakan bahrra lawnaqgar
SBY mengehrarkan mefrika dari'
koalisi. PKS menunggu keputus-
an resmi SB1'.

Dari segi politik dan logika ko-
aiisi presidensial, yalg marra.di
antaia dua pernyataan itu tebih
bisa diterimaPrKevrajibsn PI$
mdnya.takan.: resmi keluar atau.
kah kewajiban Presiden SBY res-
ini mengeldarkan PKS?'

Keluar-r*uuk partai dalam
sb-buah kodisi adalalr salili satr.
aspek dalam pengelolaan kixlisi,
presidensial Dua hal pokok yqBg
menentuka[nyi[ kepomimFfu1grt
presiden dan komoditas koatio,
coalitional gooQ!. Kduanya nre-.
.nentukan ttrgkat kestabilan se-
buah koalisi prmidensial.

{Gpemimpinan Presiden
' 

Iballsitlalamsistempnesiden-
slal mutdpgtai "dalah sebuah pi-

lih4n Meskiserlng kali tak dapat
dihindarl ia tetap seiuah pilihan
gia$L;ah yarg mlUtutan pl ifran
itr? Presiden Ia dapat mengntu-
katr apalqh al<an tudakukan koa-- lid'iangl<a panjang (sepanjarrg

iicmerintahannya). tau koalisi
panial (melakukannya per ka-
sus).ft taptah Presiden penenur

. H4en :nemerlukan koalisi
. demi'r'rigamanlian agetrila pe-

merintaliarr Da1am pembuatan
.legislasi misalny4' Presiden bu-
h&. dukungan sebagian besar
anggota DPR agar RuU )ang ia
eiukan menjadi I.iU. Dalam kasus
anggaran negar4 sepe.rti kenhik:
an haaga BBM, jelas Presiden
buttih dqhmgan sebagian besir
anEiggta DPR' Koalisi membuat
pekeijam :.Presiderr rnen{apat
a*ungn l€bih';udah diaratr-
lcrn dan diramalkan

. BaFnghD, seandainya tak
a<la lralisi dalarn_kasus BBM ke-
nar "in Ya gakan tefjadi, misal-
ny!, Presiden harus nengirim
timuya melobi partai satu demi

.'sair danrbemegosiasi dergan,
bert)cgai perdekatan. Pasti lebih
Iama dan berbelit-belit. Dengan
toatisi Piesiaen dapat rnengfu-
dAng sernua partai ,ul€gota koa-
Iisi bernegosiasl Pekerjaan lebih
mudah.dan lebih lekas.

Pendek kat4 Presldea berke-
pentingan dengan dan men!ren-
dalikan koalisiAdalah hak Presi-

den mengurangi dan atau me-
nambah anggcita koalisi Helorya
pula mentlisEibusik E komodi-
tas koalisi separjang foengun.
tuagkan jalannya pemerintahan-
nya. Prresiden adalah.pemimpin
koalisi 

. 
presideuiat lGw4iiban-

nya me'nge\raikan sebuah partai
dari koalisi yang ia pimph jika
dianggap tak lagi diperlukan ,

Kornoditps koalisl
Mengapa partai rnar dilamar

efarr sr"1"*"r menjdi arggota
kimlisi?.Ya, karena ada insentif
terupa tomoaitas kmlisl Komo.
ditas koalisi tediri daridua hal:
komoditas po}ok dan komoditas
penduloug.

Komoditas pokck biasanya be-
rupa hrrsi di kabinet atauja@tan
lain ying terkait dengaq lbs-pos
di kementerian- Biasanla komo-
ditas ipi membiika.akses keuang.
an yangbesar kepada parfai atau
pemimpin partai. Komoditas po-
kok ini dibagikan:di aival pem-
bentukanr koalisi. F\rngsinya me-
mang letrihr baryali selagai ;, 

r en g

Blel' agar,koalisi terbangun
, Presidenataupartainyapresi-
den.[rarus sadar bahwa'komodi-
tas pokok ifu baruIr5 rilii'g muka.
Mak4 ?residen hqms panrlai-
pandai mcmelitrara dan menga-
yuh biduk koalisi Jeni-s-menerus,
secara "adil" :mendistribusikan
komoditas koalisi yang kedua"

Idiom Bahasa Indonesia…, Lutvi Imam Fatulloh, FKIP UMP, 2012
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o I eh AD I eNO'oto',s ol:rt tp r o
ebagian besar orang
kldonesia pasti su-
dah tahu apa arti

.ibmaagat, berdedikacttingg[ dari -a4ar. ya la{sE- kepercayaan kePa:

la&.d".i terpaan isu tixupsi dCKPI{?' . ) '.,.
ilt€frunSg1q4lApatsa]44, Eer€ka Safratenntrsukorang'yang&f
s*ult iitr.kiil: .diperflrsq oleh searju a@ila I(pK dibubarkhii'
ier srbava rneref.a UAjU]ter- KPK lelagai lembaga superbc;ity

omlang-arybing oleh isu' dan Ealam,'lcrubemntasan korupsi
ralyacprncepatdaphdmergeta. harus tetapdipertahankal kebe-;

buikeben*annl,a s samp4i. korupsi be;; Sekarang mefrgEpa sem. u3 }Ir';. nar-bei4r bilarg dari bumi Indoi i

sur pimiinan -rix 
meniadir.. nqsia AlaEFt&i tentu dengan

tsdlarli+udr* alias .li.in, tfilaF.: eatftan, ICK lla"c benar-benar
i;*fi gri* *dif't"tit i to-;5p.-q1 ,,4#ro.rr"i" ldak melem-
rudilandrdulu? r . .l , r@ seperti sehrang yang. mu-

BelpqHefdi$i1bahkenyata- ai_*+-4aSlh[dn,
an bahura rrahtan MeiteriKese- Piibedaan penciapat di antata.
Iraian Siti Fadilah Supari telali pirDpinan ying bersifat kolel$ifl
dinyatakan sebagai terdahra bolehiolehsajadanhaiitupastil
oleh Kejaklaan Agung atas tu- tidak bisa dihindarl Akan tetapi,l
duhan melakukarr tindak pidana yang penting di antara pimpinan
korupsi Apakah ini bulcan itu hdrus to mokg the best of it
menjadipors!I(PKuntukmeme- sehingga selalu bisa dicapai ke-1

rilsaaya? punrsan 31ar,g ko.mpak tanpa adal
Apakah sudah,ada kesgpakat- saling meqlegal lti dalarn i

an blaru'yang ralcyat.'idak tahu abr arvdofo soE'rJIPToj
atankahiuisdradatmeiundakan Mpnt@HakimAaawl

kata,'melempenrl'. Ya
macam kerupuk keangin-
arx kalau digigit tidak lagi
berbunyi "kriyuk-Lriyulf ,
tetaFi seperti kita meng-
gigit tempg.yang tidak
berbunfl aba-apa

'Akan tetapi, kita hendalmya
jangan men5amakan Komisi
Pemberantastn l(otuFi (IeiO
dehgari tempe. Itu $iatu peng-
hinaanl' '

. Bung Karno dirlu selalu
:Bangsa kita bukan

bargsa tempe." Tempe dalam
kontel$ kata-kata Bung Karno
berarti makanan yang inferior
set-rlnga dipakai unhrk meng-
gambarkan sesuatrr yang murah-

(
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nrt,rietas Tanamon

hanya akan mengikat secara hu-
kum di wilayah Indonesia

Karena dalam "MerrSngat''
Ayat 4IIU ini disebut Ko-nvensi
PBB,tentang Keanekaragaman
Hayati, banyak aparat Kemen-
terian Pertanian dan dinas per-
tanian di daerah'yang masuk ke
wilayatr BKSDA dan Ditjen PH-
KA Mereka mau mendafbar va-
rietas (misalnya anggrek) yang
merupakan varietas asli dari
a]am, bahkan berniat memberi
nama (klairn narna) atas salah

,satu r,rarietx daerah.
I Padahal, pemberian, perubah-
anl atau penamnanin narna bo-
tani tanaman asli bam diakui
secara interuasional apabila telah
tercatat dalam Tfre Internitional
Plant irlames Index (IPNQ. Lem-
baga iiri dikelola bersama oleh
The Royal.Botanic Gardens, .Kew

(Index Kewensis); The Harvard
University Herbaria (Gray Her-
barium Index); dan The
lAustraliitr National
h{erbarium-

Tiga lembaga
pengelola IPNI
tersc-but baru
akan mencatat
dan meugu-
mumkan sbca-
ra resmi nama
spesieg varie-
tas, atau for-
ma setelah

pepdqqatld- 
.

Oleh F RAHARDI
budidaya dalam ICNCP adalah
The International Cultivar Re-
gistration Authority (ICRA).
ICRA baru akan mencatatkannya
apabi-la sudah mendapat perse-
tujuan dari The International
Union for the Protection of New
Varieties of Plants (IPOV dad
akronim bahasa Perancis: Union
Intemationale pour la Protection
des Obtentions V6getiles).

Sampai Desember 2Of! UPOV
beranggotakan 70 negara Indo-
nesia belum jadi anggota sehilg-
ga varietas atau kultivar apa purr
yang dihasilkan oleh para ahli
dan'peneliti kita-apakah itu ta-
naman blji-bijian (sereatia), um-
bi-umbran, kacang-kacangan, sa-
yurarl dan buah-buahan-setiap
saat bisa didaftarkan oleh negara
lain dan diklaim sebigai milik
negara pendiftar tersebut.

Di samping itu, ada delapan
tanaman (cemara, bu.uga clema-

tis, bunga ndrsisus,
bunga dahli4 bu-

nga delphinium,
bunga anyelir,
bunga lilies,
dan anggrek)
yang pendaf-
tarannya bu-
kan di ICRA
melainkan di

The Royal Hor-
ticultural Society

(RHS). Khusus un-
trik anggek, RIIS

bahkan menerbitkan

gaman Hayati yang hanya meng-
atur varietas asli Untuk melin-
dungi spesies dan varietas ke-
anakeragaman hayati ini acuan-
nya bukan fureement Establish-
ing The World Trade Organi-
zation, melainkan The Conven-
tion on International Trade in
Endangered Species ofWild Fau-
na-and Flora (CffE$.

Bagaimacan ompong
Indonesia melalui Bida:rg Bo-

tani, Pusat Penelitiarr Biologi LI-
PI (persregangotoritas keilmuan).
dan BKSDA, Ditjen PHKA (pe-
megang otoritas hukum) adalah
anggota CITES. Para pejabat dari
dua lembaga pemegang otoritas
CITES fuga nrtin rnengikuti si-
dang-sidarg CITES Hasl silang-
an anggrek kita juga sudah ba-
nyakyang teregistrasi dr RHS.

Tumbuhan liar dan anggrek
silangan sudah diurus sampai ke
tingkat dunia. Namurt, varietas

'penghasil pangan, yang meru-
pakan hajat hidup masyarakat
justru baru dilindungi oleh UU
Perlindungan Varietas Tanaman
yang hanya mengikat secara hu-
kum di dalam negerl Ibaratnya,
apabila jagung atau padi hasil
pemuliaan para peneliti kita di-
serobot oleh Vietnam (yang su-
dah menjadi anggota UPOV), lalu
didaftarlon ke ICRI{" kita akan
sipit iad

ffiuu Perlindungan V-ari-
etas Tanaman bukan'sekadar
kontrovefsia.l karena ayat-ayat
dau pasalnya saling bertabrakan
dengan ayat alat di'bagian
"Mengingaf'. UU ini juga ibarat
lqacan gDoEC. Meskipun dalam
"Men$ngaf' dicantumkan IIU
No 7fi994 tentang Pengesahdn
Agreement Establishing The
World Trade Organization, .ka-
rena kita belum jadi anggote
UPOV varietas yang dilindungi
W itu dalam praktk sama sekali
tak dapat perlindungan apa pun
dari pemerintah kita

Justru tanaman liar malahan
Iebih rapi diurus melalui Bidang
Botanl LIPI, serta BKSDA dan,
Ditjen PHKA'BahI<arL anggrek
yang bukan mepupal<an hajal hi-
dup orang banyak sudab di-
tangani lebih rapi dibandingkan
tanaman pangan.

F NATIARDI
Pendiri Forum Keria Sama

Agrobisnis

komendasi dari
The International The International Or-
Code of Nomenclature for DrDrEsw ' chid Register, danThe Or-

,alSae, funn, and plants QCN). ctridReviewberselangtigabularL
petiap perubahan atau penam- yangbisadiaksesdiinterrietPara
bahan nama baru tersebut di- penganggrek perorangan .Indo-

relromendasi ICN setelalt men- nesia juga sudah banyak men-
dapat persetujuan dari Kongres datarkai hasil silangan mereka
Botanilnternasio4al(Internatio- ke The International Orchid Re-
nal Botanical, Congress, IBC) gister, RHg sehingga bisa dapat
yang,diselenggarakan oleh The perlindungan hukum yang
Inteinational Association of Bo- mengikat secara-internasional
tanical and Mycological Societies Dunia pemuliaan tanaman di
(rABM9. Indonesia jadi seperti dagelan

Iain halnf kalau yang akan Tanaman budidaya. penting se.
didaftarkan adalah lanetas Qrul- perti padl jaguns kacarig-ka-
tivar) tanaman baru hasil pemu- cangan, umbi-umbian, sayurar,
liaari. palam dunia internasional, buah-buahan hasil pemuliaan pa-
semua\arietas dan kultivar baru " ra breeder kita hanya dilindun$
akan memperoleh perlindungan oleh UU Perlindungan Varietis
bila sudah terdaftar di The In- Tanaman yang mengikat secara
ternational Code of Nomencla- fr*rm A i^zitavatr Inionesia Se-
ture for Cultivated Plants (ICN- bab, dcuan UU ini bukan ICRA
CR Cultivated Plant Code). Lem- aan uiOv (tiido_hesiabelum jadi
baga yang berwenaag mencatat anggota UPOV), rnelainkan Kon-
varietas dan kultivar tanaman vehti PBB iijnEn{-Keranekara-Idiom Bahasa Indonesia…, Lutvi Imam Fatulloh, FKIP UMP, 2012
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encoba me[ra-
franiiieLin aa-
lam tata lalm pe=

yang saling bertqag4 tetapi
tak merujuk peda sb*ansi

Menarik iika siUrasi ini die*-
logikan pada linguisfft. strrrkhnal
Saussurian SrangJ melihat makn"
bahasa banya d$angm oleh re-
lasi di dalam bahasa iar serdiri,
bukan dergan sesuahr di hrar
dnnyz. i(ata kaso, misalnla,
bermalara semata-me tedapat
kata lain yang berbruryi *asur dan
I:osir, denrikian selanjutnf,a Ini
tampak berbanding lun-rs dengan
sihuci s€nxrcutr -perbincaagan
tentang Anas Uftaringnm di-
arykat hanya karena diinrcme-
hsi Nazanr#in, Arygb iEujzti
tersangka semaemu breia
disebut Rosalina: Miranda Goel-
tom karena Nunun Nurbaeti".

Semua relasi itu, sebagaimana
kita saksikan, sejauh ini tak ber-
pengaruh apa pun pada upayi
peneg'akan hukum di satu sisi dan
peny'elesaian kasus korupsi itu
sendiri di sisi lain Sernua ber-
henti sebagai ujaran, sebagai ba-
h".a tak bermalsra Di luar itrl
kerDatia-'l bahasa tampak tengah
terjadi pula di televisl Berbagai
perhiacar,gan memperlihatkan
bagaimana gosip politik diumbar
n5aris "tanpa batas". Dalam acara
ini kesanturran berbicara sering
diabaikar Seolah-olah ada kode
etik jurnalistik bahwa seoraag
prEsenter bisa seenalanya. memo-
toqg peritiicaraan naraiumber.

Bada kasus laln, ferbincanean
yqng mengha{irkan dua pihak
besebeiltgad sering dihiartaa
puh'adu jotos thhasa" lengfup
delrgan eg^la pnsur supraseg-
rnentakUna, Alih-alih informasi
utuh dan seimbang sebagai garat
pemberidan tersampaikalr, yang
terjadi rialah bihs informasi,
bahkan meinpertontonkan keti-,
dakadaban berbahasa

Bagaimanakah agar bahasa
kembal! dihidupkan? Dalam kon-
tels matinyapolitik, kiranla per-
nyataan John F Kennedy layak
diingat kerrrbali: "Ketika kekua-

165

saan menyimpang puisi mem-
bersihkan"" Bagi saya, pesan ini
mula-mula bisa dibaca bahwa ke-
busirl<an politik dnn kekuasaan
meniscayakan kebrisukan bahasa
atau kebusukan politik tampak
dari b3gaimana bahasa diguna-
krn (dimatiLan). Puisi itu senciiri
per definisi adalah penggunaan
bahasa (lV'ellek . dan Warrer,
Ig49)-tentu sqia yang estetik
dan karenanya bertenaga.

Dalarn puisi kata Chairil An-
yar, maknaharus aigali hingga ke
ekar kata- Sebab itulalr lGnnedy
berpeDdapat bahwa kebrrsui<an
pofu]k (kemaunn bahasa) har:ya
bka disemhrrhkeq dengan kem-
bali meurberi roh pada bahasa
Namuq apbkah kita bisa ber-
harap pada "politik perpuisian',
hari ini? Dengan agak berat sala
harus mengatakan, harap:in ifu
.sangat tipis. f)alam amataD saya,
puisi (umumnya kesenian) kita
hari ini terialu asyik dengan diri
sendiri. Sejumlah penyair dan se-
niman raemang melakukal ek-
splorasi bahasa, tetapi lebih pada
fi ngsi bahasa untuk bahasa (ba-q-
dingkan dqngan "seni untuk
seni" dahm modernisme).

Saralgkalijalan puisi yang di-
tempuh Rendra atau Taufik Is-
mail (pata masa mudanya) tak
pas r.mtuk ha-ri ini Perlu dioi-
kirkar dan ditempuh strategi ba.
basa puisi dan kesenian secara
berbd4 yang mampu mengge-
+ar*arr nurani publik dan kebe-
balan po[tihrs busuk Bersarna
irita hans selalu ingat jika salah
satu.ciri yang membedakan ma-
n'si, de[gan binatang adalah ba-
hasa kematian bahasa menis-
cayakan kematian subyek ma-
nusia Alih-alih berharap muncul
negamwar sebagai manusia se-
tensah dewa yang lahir .justru
penguasa oan politisi seiengah
binatang.

ACEP ililAI$SAIDI
Ketua Faiik studt'

.,, IGbudayaan FSRD ITB

s.

ncangan
dan

Irguasa dan pglitlri dalfrn
perspektif kebudalaaE ha-
ri ini kian mendekdfu
saya pada k-e_simplari '

bahwa tabiat politislkita
telah kian dekat ke arah
katastrofe kemanusiaan:
nilai-nilai mhriusia yang
melekat pada dirinya se:,
bagai makhluk beridab
runfuh.

ja hktan5ra di,p6ngadilan .
Alibi atas naina ob5,ektivitas

itu aldrimya bisa dilihat sebagai
modus operandi yang mudaL di;
b-aca Pernyataan seorang poli-
iikus teriddntifikasi korupsi di
ujung kamera televisi h;yahh
sebuah rangkaian dalam narasi
politik _tanna nurani yang akan
Dersambung pada narasi hukum

Matinya Bahasa
Oleh ACEP IWAN SAIDI,

yang buta ierhadap keadilan Bu-
k-nkah kita terbiasa menyaksi-
lc"n bahwa "perkara yang telah
diserabtan kepada penegak hu-
hm- ibr hrar biasa membiac

rEi kita tak lagi mblbat apa
Puiud'elca dalam persilang-
at' Yaq ada "fatda yang telah
diq&idCiYil<asi oleh hukum ke-
peotingaD", baik di dalam mau-
pun di luar rudng sidang Jadi,
ruaug sidang hanya tempat pem-
buangan altir bagi ia-npah bu-
suk poLitik yang telah mengendap
di berbagai tempat kejadian per-
kara di lembaga elaelcatif. dan
legislatit. dan jangan-jangan
IeK, iuga hanya jadi tempat
pembuarga; sementara"

Poliftomong kosong
IGtika sitssi politik'dan hu-

kum telah sekarat, pada titik ini-
leh baha* mengel2mi kematian-
Artinya bhasa tak kigi.memiliki
kekuatan mengusung nilai kea-
dabanrnanusia Bahasa sudah sa-
[gat dikotori sehingga sebagai
alit ia sudah niacet, sementard
sebagai entitas budaya yaag
semestinya dihormati telah
nrenjadi sampah (disam'pat*an).
Balusa yar4 mati tidak lagi
:mefr€loNtruksi pengetahuarl
tetapi hanya.meniimbulkan ke-
gaduhan

Terjadiparadola di sinl kema-
tian h"h".a terjadi bukan karena
sudah tak ada lagi.p6nutumya
ml^inlceqiusrtru karena ia telah
kdebihan tuturan. Jika bahasa
iliriah mengandaikan gatu ka-
limrt s41u iilfsrmasi (efekti0,.da-
lam bahasa yang mati, L000 ka-
limat hanyalah omong kosong.

Di dalanr kematian bahasa se-
demikian, aktivitas manusia ter:
henti pada.perbincanglu tak ber-
makna Aktivitas politik <tan hu-
kum, sebagaimaira dapat kita
sal{sikan bersama,. hanya sebuah
dagela:r. Bahasa menjadi steril
dari realitas dan karena itu hanya
menjadi "sengkarut linguistili,

('-

ngata&aq lsqyi{trahkar perkara
kepada pene$a.[ buhm,, -jargar
intervensi huktisr", titalihat sa-

Idiom Bahasa Indonesia…, Lutvi Imam Fatulloh, FKIP UMP, 2012
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nesia (SPSD.

Sepanjang Orde- Baru, serikat buruh
juga dilemahkan secara sosial rmaupun

politi\ tetapi ada kompensasi berupa per-

lindungan hukum dan fasilitas yang lu-
mayan dari negara- Sistem perizinan un-

tukpemutusan hubungan kerja (PHK) dan

ketentuan upah tninimunr regional yang

efel<tif awal 1980-an adalah con.tohnya.

Untuk operasional serikat, pemerintah

mengeluarkar ketentuan check off system

dalam bentuk Keputusan Menteri Ten;rga

Kcq'4 di mana iuran serikat bisa langsurlg,

dipotong dari gaji oleir perusahaan ke

reliening kantor dinas tenaga kerja untuk
kemudian didistribusikan kepada serikat

di tingkat peru5ahaan
Fasilitas kanior pun diberikan. PaCa

beberapa tempa! kantor SPSI adalah

bar-rgunan milik pemerintah yang di-
pinjamkan tznpa batas waktu. Bela-

kangan danabunrhyang terLnmpul di
PT Jamsostek juga dimanfaatkan un-
hrk metnberikan -fasilitas kepada '

pimpinan buruh mauPun bantuan
operasional lainn1,a.

Namun, fasilitas ini harus di-
bayar dengar, Posisi SPSI Yartg
menjadi sekadar stempel kebijak-
a.n pemerintah Orde Baru Imlah
yang men$rasilkan deorganisr-;i

dan depolitisasi besar-besaran

terhadap gerakan serikat buruh di
Indonesia.

Reformasi
. F.eformasi menghasilkan peluang baru

bagi berkembanglya gerakan serikat bu-
ruh di negeri ini. IIU Serikat Peke.jy'Seri-
.kat Buuh memberi dasar hukum Pem-
bentukan serikat bur'uh yang relatif mu-
dah, mendorong Jneniamurnaa berbagai

serikat.buruh, batx ol ungxar nasional
maupun lokal.

Masalahnya pengakuan pemerintah ini
tidak lantas membuat pengusahijuga mau
mengakui keberadaan serikat burulr"

, Pengawasan yang lemah mendolong pe-

'Janggaran hak berserikat terjadi tanpa
'hukuman. Serikat burul praktis sulit me-
Iaksanakan perundingan kolektif ketika
pengusahanya menolak

Mencermati itu, gerakan serikat buruh
yang berkembang pascareformasi mulai
bersiasat. Mereka makin sadar periuanqan

-Wftrto{GAfilkoiBuiuh
-r -.r- ari Buruh Sedunia; I NIei,

lJ kembali diravakan cii In-
I I donesia Daripatia mene-
rima undangan presiderL Para
pemirnpin organisasi buruh me-
milih mengerahkan IOO.OOO ang-
got rlya ke jalanan Kalau ini ter-
wujud, jadilah peringatan Hari
Buruh Sedunia terbesar'di negeri
ini pascareformasi.

Richard Hyman (2001). yang mengana-

lisis perkembangan serikat buruh di Ero-
p4 menyebutkan ada tiga tipe gerakan

serikat buruh berdasarkan orientasinya:
pasar, kelas, dan sosial.

Serikat bumh 1'ang berorientasi pasar

memosisikan buruh sebag;ai aktor ekono-
rni yang memperjuangkan capaian-capai-

an ekonomis, seperti kesejahtenan ang-
gota Ini yang umllllurya dicapai, khusus-
nya melalui perundingan kolektif.

Serikat buruh yzng berorientasi kelas

melihat lerikat buruh setragai kendaraan
unhrk memperjuangkan kelas tian. peran
rnereka- Mereka mempromosikan kepen-
tingan-kepentingan terkait kedudukan
bur:lh dan mengingir*an suatu trarsfor-
masi dalam rr.asyarakat secara cepal

Serikat buruh berorientasi sosial atau
masyarakat melihat serikat buruh sebagai

alctor sosial dan memperjuangkan peran

k-onstruktil buruh dalam masy'arakat' Ca-

ranya adalah dengan menguatkan suara
kaum buruh dalam masyarakat yang lebih
luas dan hertindak sebagai kekuatan in-
tegrasi sosial, moral, dan Politik

Seperti dijelaskan Hyrraru pada prak-
tihaya tiga tipe ideal ini sering hrmDane

EE;lib dan tercampur meski menggabung-
i<an ketiganya hampi; tidak mungkin da-

Iam saiu serikal Seperti dicatat Howard
Gospel @Oo8), tipologi Hyman ini lebih
dihrjukan untuk memetakan arah gerakan

serikat buruh.

Kondisi Indonesia
Indbnesia pernah memiliki serikat bu-

uh yrang berorientasi kelas, khususnya
ada era Demolaasi Terpimpin melalui

ientral Organisasi Buruh Seluruh Indo-
nbsid(SoBsD. Ketika orde Bam berkuasa,
serikat buruh berorientasi kelas ini di-
basrni secarabrutal, yang melahirkan trau-
ma. seiarah-panjang hingga sekarang.

;. . ':Etlii*:-,::.iU&il. mc-

Oleh SURYA TJANDRA

huru-hara i965 ke dalam Federasi Buruh

Seluruh Indonesia (FBSD dan kemudia"r
menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indo-

juga harus diperjuangkan dalam ranah
publik Maka turun ke jalan menjadi salah

satu pilihan-
Penetapan upah minimum, misalnY4

yang adalah mekanisme publil<, bagi buruh
merupakan pint'u'masuk perjuangan se-

sungguhnya untuk perundingan upah di
perusahaan. Banyak perusahaan multina-
sional yang meski telah memiliki sistem
remuuerasi yangbaih tetap saja mengacu

pada upah minimum untuk menghitung
kenaikan upah buruhnYa

Ini sebehrlnya yang melatarbelakangi
demonstrasi besar-besaran buruh Bekasi

beberapa waktu lalu Unjuk rasa itu telah
memaksa Menko Perekonomian Ut::Jn

Jangaa unhrk sebuah penetapan upah mi-
riimum tingkat. kabuPaten.

Pergeseran gerakan serikat brrnih "dari
pabrik ke publilC' ini, mengutip kalimat
seoran(pemirqDfu.--. r- r"mudiarmen-
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KoMPAs, Tr-livIar, +..ilwtt zore 7

f

Kaur"il"mYfr'p,
Oleh ARIFIN ?ANIGORO

rgi Kon?
T T abar duka itu saya paharn garis hidup dan per-

W menshamniri sava jalanannya, yang membuat bi-

I\ rup"fri uuirti u,',q :fi:li::Ti*3l**:nf
nenoiris ilu han. Perih! ' ffi?il'#f;fiffi,ffifil#fi
Doliter.UndangRahayu padaumumnyi
iedyauingsihmendahului Jikapejabatlainmenyebarkan

<ita semUa- Rabu (2/5); atau kampanye program kemen-

<emb.atiJre-yangrlait :::il :udah JY1ral 
Bu Dokten

I ...ir-,*'.':,,. ,";,'. , ,_ f##L,ff?3.li'ffiJ:ll"f,H.
loerrtrtt"kampanye;' rokok 

"ini truti* 

"lri,i. 
dan kepedulian

lmenumbuhkankecemasandika- tinCCt dalam penanganan prog-
langan praktisi yang menggagas ram-program ker"t it r,, tfr*rrl-
pengendalian bahaya temtrakau. nya tentang kesehatan ibu darr
Utamhnya risiko pa$a anak-anak anak serta pemberantasan pe-
dan perokok pasif. nyakilm"rrr,la, 

-dan 
penyakit-ti-

Sosok alrharhumah.begifu gi- dak menular. Terma-*uk p"r,gen-
gih mendukung gerakan dan ke- delirn faktor risiko tertresar-<lari
gratan Komisi Nasional Pengen- penlakit tidali menular, yaitu
dalianTembakau'Kebetutaniaya tonsumsi tembakau
dan keluarga turut aktif men- Bu Dokter iak asal ca-

lapisan' masyarakal' Bahkan, ko-
lega saya sering bercerit4 ia men-
,dengar informasi jika Bu Dokter
keraf turun langsung mende-
ngarkan ketuh kesah masyarakat,
dengan haE dan kepal+ diqei[.

Urusan terjun langsung ke
.mas3rarakat memang bul<an ba-
rang banr bagi sosok alrnarhu-
malr" Bu Dokter saya dengar cu-
kup lama berada di tengah ma-

'ryaral.at bhvrah sdat jadi dokter
'pgskesmas di Desa Warpare, pe-
dalaman Nusa Tenggara Timur,
selama lebih dari tiga tahun di
awal I98O-an DesaW-aipare bah-
kan sangat berkesan unti:k Bu
Do}iler karena di szrna ia pernah
menjabat sebaCai kepala puskes-
mas. "T. ak semua oiang bisa men-
ja!1t kepala pnskesmas di da-
erah," katanya dengan bangga pa-
da safu l,-esempatan.

.Sosok penuh elan;uang
Bu Dokter-sebagian teman

sekolahnya memangBjl dengan
napa alirabny'4 Enny-boleh di-
bilang berkarier dari jabatan ke-
pala puskesmas lringga menaoak
di anak tanssa terfinoo sebagar
Meriten Kesehatan. L'ak kurang
dari 2,5 tahun Bu Dokter me-
norehkan catatan dan prestasi-
nya sebagai menteri: Sungguh tak
banyak pejabat setinglat men-,
teri, ]ang notabene 

-aaUai, 
.1a-1

batan politis dari pelaksanaan
hak prerogatif presiderq memiliki
catatau karierdan ilrni "luar-da-
lam" dari departemen yang di-
pimpinnya selengfuap Bu Dokter.

Had'ini Indonesia boleh ber-
duka, Namun, saya tidak akan
mengenang sosoknla dengan air
rnata rneski duka masih perih
terasa di hati. Saya lebih senang.
mengenang sumbangsihnya da-
lam berbagai kampanye yang ia
sokong, utarrianya kqgiatan pe-
ngendalian tembal<au yang ia te-
kuni bersama-sama kaml' Pada
galibnya saya yakin Bu Dokter
tidak pernah behar-benar pergi
Dia hadir dalam berbagai ranah
pengabdian yang telah ia ukir
semasa kariernya.

Bu Dokter, sampai di sini saya
tutup catatan mengenang sosok-
mu yang penuh elan juang Teri-
ma kasih unhrk dedikasimu

ARIFIN PANIGORO
PenEgiat dan Suporter Komisi

Nasianal Pengendulian
Tembokau

dorong kegiatan komisi ini _--ilL kap. Tanpa ba-bi-bu,
sgbagai suatu geraken ffi,. o Bu Dokter pula

politer , mendu- tffi teriannya me-

|cunSt<aairyem. ffi ma"ang berbu-
buat saya ka- ffi gaiiktirla-yan-
gum,tetapi.iu-., ffi * mu"yrrikutga b.!t"- - ffi mengenai ba-
nya-tanya 61t\ffi haya rokok
{ari, ryana, tQJf}\ffiffi hiiggamenjang-
sumber aan . Nll / ffi- kau 

-- 
kendara^ir

al.CIr kebgqa- nffi,ffi .umuro. Kita pun
niannya ,Pada: . \ffi- dapat melihat alibat
hal,'sudah jadi ra- \ 

.ffi1 
buruk bahaya rqkok

hasia umurn'keku- ffi/1ffii\). fu"g dikarnpanye-
atan fobi indushi lffih.W|f y \ ka",ai antaranp ai
tembakaubegitube- y'SrH>Yt {| \ U* transjakaia
sar pada kekuntan / ",;f 

"tB[ 1^] Disinisryaiaai
polltik- di replblik l- S t!tf:') ingat seloroh di
ini.BuDo-ktert k!r- f ' 1 /ltg atas, jqrCan-tta-
rut langkah.,Dia tak '-(t{ 'A \) nganBuDolrerme-
tellihat mudah menye- i6l*^c mang' tidak pernah
yh megkiprn proses legis-, pergi. Dia hadir,dalam
Irui daljrr mepgegolkan regulasi bentuk jangkaqan,kegiatan aktif
pengendalian tembakau meng- di masyarakat. pesanriya seder-
alami Besauo surlt yang tidak hana tetapi layaknya obat ra-
ringan,bag! dirinya. Di titik ini, cikan sangat ;,cespleng,, dalam
s-aya dan teman-teman ]e4g giat rl:embukqkata puUlkLrhadap
dalam Komisi Nasional Pengen- inti aari kampanye pengendalian
dalian Tenrbakau merasa kehi- tembakauy*Sdiarkdg"y"
fangan rekan sejawat dan seper- Sebagai palii J* pr"T"li""ajuangan. ' . . lulusan Urriversitas Haward Bu

SikapgigihpuDokterternyata : Doliter d.ikenal sebagai prifadi
Uut<a1,'!gangtiban- atauinitan jang ienrls[ hati seiuai:aj.aran
yang hadir begifu saja.'Saya coba , kedua orangtuanya: prof Di Su-
bicara dengan beberapa kolega djiranRgsdsudarmodanSatimah
d-an..ternannya- ^{:!.qil* ada Mardiana- Iajuga sangatterbuka
teman semasa SMA Negeri 4 dalam membina relasi dengan
Gambir,JakartaPusat,yangjuga para miha dan pemang[q ke-
getol dalam kampan5,e pengen- pentingan. Takhanyadenganpa-,
dalian tembakau turut membagi ia proiesional kesehatan 

-1" p:r"
senarai kiiah Bu Dokter. Dari situ .rrr.duh bqrgaul dengan selur*.i

Idiom Bahasa Indonesia…, Lutvi Imam Fatulloh, FKIP UMP, 2012



168

mtmpm lCIsa,

Persoalan Luor Biasa
Oleh AITIDI RAHMAN ALAMSYAH

Ia juga kerap menyaizhkan yang kita hadapi takjelas ujung
kepadn bdwahan unhrk meng-
ambil kepufusan. Sang bamhirn
hen s siap meqiadi lffnbing hi-
f,16 rndai ftspufusan yangiliam-
[il dianggrp'salah oleh rahat

Itmimpin biasa rdembiarlmn
perstan mengambang tanpa
keputusan. Padahal, keputusan
diperlu[an Cemi kepastian se[a:
lipun hal itumungkin salah atau
mendapat penentanbaJr"

Jika pemimp.in lu4r biasa be-
rani menanggung risilto,.p€mim-
pinhiesa ce.rderung mengindari
risiko; Ia lebih: memiiih .jatan
rm-n.!aqg menyenangkar se-
mua orang. Ia terlalu tah$ kehi-
lingn babylathal: jabata4 keka-
5taan, geqgsi, citra-

NamurL sebehrlnya-dengan
tidak nremiliki keberanian sbper-
ti iuFia.te:ah lehilangan banybk
ha!' rnornennun unhrk melaku-
kan langhh-ladkah besar, yang
akan mcinbuat namanya tercatat.
dengan tinb-nas dalam pang-
gung sejarah,xarena takut
mengnmbil risiko, ia biasanya
muncul di.ujung cerita dengan
gaya bakpatrlawan marxikala se-
gala sesuatu dipastilzn tak beri-
siko atau risiko telah dianrbil alih

pangkelnya Dalam banyak hal,
kita serba kedodoran. Alih:alih
tuntas, persoilan demi persoalan
malah berlarut-larut. berpu-
tar-putar semakin rumit. Invo-
lusi, kata antropolog Clifford
Geertz

Sayalrg sekali karena kita di'
berkahi kondisi struktural dan
kulturai (sumber daya alam dan
tenaga kerja yang melimpal5.pe-
ringkat irresqsi yang baik sis-
tem ptiifrk yan! s*abit pasar da-
lam negeri5,angbes'ar, dan seba-
gafut1,a) yatrg memungkinkan kita
untuh mlalo*an lomPat-
an-lompatan iarrlr eperti China
Brasil, atau tndld., Namuru tak
perlu berkecil hati karp12 6"*o-'
hasi rnemoei:tan jalan ke luar; i

Kita masih memiliki waktu|
unuk menimbangnimbang sia-i
pa pemimpin beikategori: luari
biasa yang akan kit4 pilih daam'
Pemilu 2Oi4. Dan, untuk semen-
jEra wakhr, biarlah si pernirnPin
rbiasa menyelesaikan tugas4la
lengan tenang sebelum semua
'iha kita sirnpan.sekadar catatar
kaki dalam seiaralu '

-exotneruuallAlr{MsYAHDosen Sosiolagi t -P UI

a- f ltame.rgfuadapi
l,< anekaoersoalan

I\ luarbiasd korupss
narkob4 fundamentalis-,
me agafl4 kemiskinaru
ancarun laisis. energi le-
dakan penduduh kerusat<-
an lingkungaa hidup, in-
frash:uklur bumk dan
h'iminalitas rnerqialela

. AI<an tetapi, sayangnlr4 yang
kita punya ouna pemirnpin ti-
pikal pegawai, pekerj4 yang kbfr
cocok mengagsi peryoalaD:per-
soalan sederhana, rutb, mudih
dipredikst Apa hdihsi dari pe-.
mimpin biasa'tcrsebut dal ba-
garTana pcngpruhuya t€rhadap
berbagai persoalan yang tengah
mendera bangsa ini?

Pemirnpln jenis ihr lrurang be-
rani atau lamban mengarnlil ke-
putrsan sebagai jdan keluir un-
tuk setiap persoalanAtarl ia se-
olah-oldh meng@bil,kipuf.rsan,
padahal seberyrnya tidik me'-
Ialui proses berlilp yang meng-
asyikan sebagai sebuah tontonan
demi menufupi keragu-raguan
5ang mcirghinggapinya-
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KOM'Ilag-: 5 e N'jtX,'Z ME:f q,or z T

Kejayaan
Timur

Oteh

agaimana saya ha-
rus mengungkap-

u kaiperasaan ini?
Ketika mengunjungi be-
berapa anak negeri di ka-
wasan Nusa Tenggara Ti-
mur, saya merasa seperti
manusia kecil yang dapat
berkah luar biasa bagi ke-
bodohan dan kemiskinan
pengetahuar,r saya

RADHAR PeNce DAHANA
ganjilan dan kemustahilan bagi
negeridengan pulitan etnik dan
6t bahasa berbeda ini. B€tapa
kedegilan .dan keangkaran sung-
guh mereka buktikan tidak lain
adalah ekses dari modernitas dan
tata hidup yang mengikutinya-

Di mana bangsa bermula
Tentu saja saya @k ingin me-

ngatakan bahwa hanya di NTT,
kelebiban, bakat-bakat hebat pb-
tensi alam, serta adat yarrg kuat
dan santun di atas dan menjadi
ciri negeri ini. .Saya mengerti,
bahkan mungkin seeara dekat,

.semua kondisi itu ada di banyak
wilayah lain Namun, di bagran
iimur Indonesia ini, termasuk di
Kepulauan Maluku dan papua,
saya merasakan getar yang ber-
beda, unik, dan purba- Ia seclah
geina yang terpantul dari ke-
jauhan waktq yang tak terjamah
oleh kesadaran icit4 intelektu-
alitas, dan niodernitas yang kita
klaim dalam kemodernan inl

Semua itu seperti berintegrasi
dan bertemu titik dengan 

-fak-

ta-fakta (ilrnlatr) baru yang me-
nyatakan bagaimana negeri ba-
gian timur sesungguhny.a adalah
asal dari'semua etnik dan subj"
kultur-bahkan murrgftin kebu-
dayaan masa depan-bar4sa ini.
Di wilayah inilah ditemukan sisa
peradaban paling purba manusia,
seperti sistem perladnngan, do-
mestikasi binatang hingga peran
perempuan yang (cukup) domi=
nan (menurut Bung Karno) da-
lam penciptaan kerj4 pembagian
tugas dengan lelaki, hingga pe-
nyusunan hukum-hukum paling
awal dari kebudayaan manusia

Lebih dari itu, di kawasan ini-
lah kita menemukan bukti paling
awal, bahkan sejak SOO0 tahun
SM, terjadinya pelayaran yang'
mengarun$ samudra-samudra
besar, menjadi nenek '.mo-
yang-genetilq linguistik hingga
Ir,ultural-dari berbagai masyara-
kat kuno di Kepulauan Polinesi4
Melaonesi4 hingga Selandia Ba-
n:, bah]<an sisi timurAfrika- Bah-
kan, seba$an ahli meyakini, ia

Di baglan timur negeri ter-
cinta ini hanya keindahan, ke-
kaguman; dan rasa bahagia serta
qyukur tiada habis yang saya ra-
sakan untuk apa yang saya de-
ngar, rasakan, lihat, dan bnru ke-
tahui Di belahan kepu.lauan de-
ngan sejarahnya yang purba ini,
hidup begitu indah. Semua orang
menari dan menyanyi dengan ri-
Iels, ekspresi{ dan berbahagia
dalarn keseharian mereka.

Di'Larantuka; misalnya, hanya
unfuk persoalan berladang atau
menanam padi, ietiap tahun tak
kurang 16 pesta adat .diseleng-
garakan dengan meriatu Setiap
ba$an dari kegiatan pertanian itu
dilalnrkan dengan tarian dan nya-
nyran, plus doa-doa penuh gairah
dan ke}husyukan. Di Kupang
hampir semua restoran menye-
diakan musik hidup. Begitu pun
rata-rata angkutan kota dileng-
kapi pgralaian musik yang tidak
sekadar.bunyi Hidup dengan
alam dan funtutan modern yang
begitu keras mereka hadapi tanpi
harus kehilangan kegembiraarl
persaudaraan yang hangat, dan
kesantunan yang wajar.

Apa yang'Iebih membahagia-
kan, sungguh begitu banyak ba-
kat, potensi kuat dalam seni vokal
(deagan kerongkongan yang aja.
Ib, Irata dramawan Pufu Wijaya),
lentur dan elapiesifnya tubuh
anak-anak muda dalam seni tra_
disi hingga hip hop bergaya mu-
ta}hir. Aktor-aktor teater dengan
sqara bulat bening dan artiku-
latif, tubuh yang ulet dari,,bicara,,
sebelum ia mendapatkan latihan

Tak heran jika kemudian be-
berapa antropolog maritim me-
nyatakan bahwa diaspora per:
tama dan terbesar di atas muka
bumi ini, rnencakup sekurangnya
setengah dunia, dilakukan oleh
mereka yang dahulu hidup dan
berkembang di wilayah-teruta-
ma antara Maluku dan pa-
pua-ini. Dalam persebaran ini-
lab di tingkat lokal, daLrm per-
jumpaan ygng tat terkira inten-
sitas dan junrlahnya dengan
penghuni-penghuni yang datang
berikutnya lahir keragaman luar
biasa dalam ebrik/ras, adat-bu-
day4 dan bahasa- Kenyataan ini
hanya menciptakaa kekaguman,
rasa heran, serta ketalomenger-
tian para ahli tentang bagaimana
itu semua tercipta-

Dimana masa depan?
Hal yang ironis dari realitas di

atas: ternyata bukan kaum alrli
atau masyarakat ilmiah modern
yang mengalami kegamangaa,
masl'arakat asli pemilik semua
sejarah dan kekayaan'luar biasa
ifu juga mengalami kerancuan
uutuk memahaminya. Mengapa?

Ketika fakta sejarah, adab, dan
budaya yang mengisinya kita pa-
hami,hanya dengan perangkat
akal (rasional), bisa dipastikan ia
akan menuju jglAl_buntu. per-
adaban dan kebudayaan Indo-
nesia tidaklah diciptakan:neluluIdiom Bahasa Indonesia…, Lutvi Imam Fatulloh, FKIP UMP, 2012
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Masyoiakot
Oleh TB -RONNf NITIBASKAIIA

I

16 eberapa waktu talu
F{' duniamavadihe-
I-l uonon vid"o.p*-
rat I'ang bertindak arogan
terhadap seordrqg pergen-
dary sepeda motor. Daii
pelat nomor mobilnya
terlihat oknum ber.:se: ,

iagam sipfl te$ebut ber:
asal dari instairsi militer.

Bersikap agresif kepada si pe-
ngendirra moto4 seperti memu-
kul menendang dair meleurslan
lpistolnfa ke atas, menurua rersi
lpengunduh video ke interM, di-
isebabkan pengendara motor me-
nyerempet mobil sang peUrg:is
militer berpangkat kapterr ter-
sebul Namurg menurut pihak
TIII, perilaku tidak patut itu di-
picu tindakan pengendara motor
yang mengetuk kaca" memaki,
dan menendang bagian mobil.

Apa pun aiasannya tindakan
arogan menentens seniata aDi
kepada ralg,at sipi ffi
tentu bersalah-apalagi meletus-
kannya ke atas-merupakaa peri-
lat<u 3ang sangat tidak simpatjk
Sebagaimana dapat dilihat .se-

menjak disebarluaslan melalui
internet dalam sekejap rekaman
berjudul "Koboi Palmerah" itu
menyita perhatian publik serta
mer.uai konhoversi dan berbagai
kecaruan negatif.

Alat kehrasaan
Sejatinya, senjata api merupa-

kan sarana paksa yang dipakai
4egara unhrk menjalankan ke-
kuasaannya melalui instansi mi-
Iiter dan kepolisian Oleh karena
itq penggunaan senjata api pa{a
prinsipnJa Eonopoli negara-

MeryiDgat pentingnya kedu-
dukan senjata api sebagai bagian
dari vfra*a negara, seyogianya
diingat bahpa dalam pemberian
uu1 pengguraa,:l senjata api juga
terkandung nilai pemberian atri-
but kekuasaan

Suatu kerryataan yang tak da.
pat dipungkiri, menyandang sen-
jata adalah identik dengan bang-
kitnya keperca5raan diri dan "sta-
tus tersendiri" yang sermk-
fu-waku dapat berubph menjadt
arogarsi. TinCkah laku demikian
akan mengarahkan dirinya ber-
perilaku. lebih agresif mengingat
adanva atribut kekuasaan berupa
senjata api pada dirinya Agar

sikap batih ini trl"k berbuah tin-
dalon yang+lt-u diinginkarL per-
lu adan5p nretanisme kontrol
yangainamis

Tlngkatan likrr sgpsif dibe-
dakan menjadi er4 Fiil ting-
katan lalnr agesif yang lrcirge'r-
dung kebemian datr tingkatan
laku agr€sif fiang memberikan
kepuasan terteunr- $ngtrah laku
mengardug kSencian ditarrdai
oleh kepuasan yang diperoleh ka-
rena larran mfrvierite, luka atau
sakit Adapun rirElreh laku yang

ditandai
oleh keprasaa yang diperoleh ka-
rena larvan gagal rnencapaiobyek
vang diingiDhD.

Selain adanya rattor pencetus
berupa hak qntuk memiliki dan
menggunai<an senjaQ api, pemi-
cu perilaku agresif juga dapat
diakibatkan beberapa hal yang
memiliki keterkaitan secara psi-
kologis dan emosionai. Sebagai-
mana halnya polisi, tentara bia-
san],a berani bertindak meng-
gunaien senjata api karena ada
tindakarr dari luar, mulai dari
merasa dilukai kehormatanny4
diancad keselamatan jiwany4
hingga dira,npas hak-nya secara
paiaa.

Ketiga hal di rt". akan meng-
usik dasar ter<ialam wilayah apa-
rat yang dijunjung oletr korps-
nya- Apabila ketiga hal: itu di.
sentulu boleh jadi senjata airan
menyalak meski pada akhirnya
harus ditebus dengan haryayang
mahal.

Siapa pun-baiktentara polisi,
maupun sipil-pasti akan bereak-
si terhadap setiap tindakan yang
dianggap bersenluhan dengan
ketiga faktor di atas. Reaksi.ter-
sebut dapat bertentuk tindalan
agresif ataupun non-agresif

Jangan lukai rakyat
Pada prinsipnyq orang berbe-

da-treria dalam melihat ancaman
Dalam hal ini, Abraham Maslow
menyatakan bahwa the feeling oJ
thrcat to be in it self dynamic
stimulation to other reaction
(Maslow: l97O). Mak4 insting ag-
resif merupakan naluri alamiah
yang terdapat pada semua ma-
nusia. Tanpa memandang asal,
pangkat, dan latar belakangnya
siapa pun pasti akan memberi-
kan reaksi.berbeda terhadap seti-
ap tindakan negatif yang ditu:
jukan kepada dhinya. IGcende-'
runga+.defensif hi. dnpa.t memi-l
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usia Boru di Thngan
Presiden Lomq
OIeh DJAUHARI oRAT MANcUN

ladimir Putin res-
mi presiden baru
Federasi Rusia un-

tuk enam.tahun ke depan.
Inilah jabatan ketiga se-
bagai presiden baginya se-
telah diselingi jabatan
perdana menteri.
t'

Bila Putin terpilih kembali se-
suai dengan.ko'nstihui barq di-
tambah setahun sebagai peja,tit
presiden mengganti Bori,s Yel-
tsin, mantan petihsg KGB ini'
akan seperempat abad berada di
pucuk kekuasaan Rusia

Futin dalam.pertaeiorondoan
politik domestik Rusia memang
sebuah fenomena. Dalam batas-
an tertentu ia bisa disandingkan
dengan tsar paling terkenal: Peter
fuung. Berkat Putig kebanggaan
kebangsaan Rusia yang'sempat
turpuruk sejak Uni Soviet p'eca,\
dibangun kembali Di tangair pria
yang mahal senyum itu thasya-
rakat Rusia menyadari bahwa ka-
pitalisme telah merangsek ne-
Eerinva secara membabi buta
Bersama Putin kini mrsa depan
Rusia dipertaruhkan.

Ru-sia baru
Setelah hampir 15 tahun di

pucuk kekuasaan, kini Putin sang
pembaru menghadapi pening-
katan keseqiangan si kaya dan si
miskin yang mendorong kena-
il<an laiminatitas, korupsi yang
cukup mengk*rawatirkan, den' in-
stabilitas di sejumlah wilalab-

Dalad konstelasi internasio-
nal, Rusia dihadapkan pada ke-
nyataan: perubahan radikal eko-
nomi, pencapaian teknologi ting-
gi yan! sangat cepal serta pere-
butan kekuasaan dan pengaruh
yang demikian akut Dalam ke-
adaan seperli ini, hurya bangsa
yang sangat unggul dengan pe-
mimpin yang visioner dan kuat
yang dapat tetap eksis meirjaga
jati diri dan pengaruhnya"

uangain, dan peradaban baru.
Rusia di,bawah Putin bisa di-

pastikan akan meneruskan bah-
kan memperbaiki kebijakaa lama
yang mencoba memperk-uat po-
sisinya di tirrgkat internasional
Perannya yang kentara di PBB
Hrususnya sebdgai pemegang hak
veto, tak akan disia-siakan- Lebih
dari satu dasa*arsa kebijakan lu-
ar negeri Rusia konsisten: mitra
setara bagi Baral

Sejalan dengan belum "mesra-
rryra.'hubungan dengan Barat da-
larrrberbagai hal, Rusia akan mu-
Iai berpating ke rvilayah.Tirnur
Jauh- Rusia meiihat Asia Pasifik
sebagai kawasan pertumbuhan
ekonomi baru dengan pemba-
ngunan ekonomiyang lincah dan
pemrh dengan berbagai potensi
kerja sama-

Komitmen Rusia mengem-
bangkan hubungannya dengan
Asia Pasifik^, khususnya Asia Ti-
mur, juga tecermin dengan ke-
putusannya beqgabung dalam
East Asia Summit pada saat In-
donesia Ketua ASEAN 2011 dan
menetapkan Vladivostolg kota di
timurjauh Rusia yang berbatasan
dengan wilayah Asi4 sebagai
tempat pelaksanaan KTT APEC
pada September 2O12

Dalam wawan@ra dengan
Moskovskiye Nouosd 27 Febnrari
2O12, Putin secara kategoris me-
nyatakan bahwa Rusia adalah ba-
gian dari dunia yang lebih besar
apabila berbicara mengenai eko-
nomi, liputan medi4 dan pe.l
ngembangan kebudayaan. Rusia
bam tak ingin mengisolasikan di-
ri dan berliarap bahwa keterbo-
kaan Rusia dapat menghasilkan
standar hidup yang lebih baik
bagi ra(yat Rusia dengan kebu-
dayaaa yang lebih beragam.

Putin juga menyatakan bahwi
Rusia akan berupaya semaksimal
mungkin memastikan ralqptnya
mencapai manfaat yang dihasil-
kan dari kemajuan iptek tinggi Ia
juga akan terus membantu para
wirausaha mendapat t6mpat

litik dunia dan peran di dalam
sejarah dan pengembangan per-
adaban Rrrsia akan terus ber-
uPa]ra m€mbangun diri secara
kon-stnrltif meningkatkan ke-
emrnrn! global menolak kon-,
fr,ontasi, dan berbagai i:antangan,l
seperti pmliftrasi senjata nuHir,
konflik dan krisis regional, teror-
isme, dan penyelundupan ilegalf

Memang sejauh ini masih adai

Sang sinis terhadap aneka ke-
bertasilan Pe Rusia diil
bawah kendali Putin sebab secara
riil t-elAh'menajamkan lagi ta-
ringrya" sebagai salah satu ke:;
kuatan global. Putin sadar betul
bhhwa kesejahteraan rakya! me-
ngejar ketertinggalan dalam bi-
dang telcrologi, serta perluasan
pengaruh di berbagai belahan du-
nia merupakan kebuhrhan se-
buah negara besar seperti Rusia

Rusia dan lndonesia i

Ws-a-vr's hubungan bilateral
dengan Indonesi4 kerja sama di
an(ara keduanya akan t'erus ber-
kembang dinamis. Indonesia dan
Rusia adalah "sthabat lama era
baru" yang memiliki hubungan
historis dan pmosi yang kuat.
Meskipun sempat mengalami pa-
sang surut, hubrryhn,keduanya
semakin menguat dan ke de-;
pannya terdapat berbagai bidang
kerja sama potensial Indonesia
dan Rusia juga memiliki kemi-
ripan prinsip dalam keputusan
kebijakan yang dilatarbelakangi
berbagai keserupaan pluralisme.

Rusia dan Indonesia' sama-
sama menjunjung tinggi peran
PBB menyelesaikan berbagai,
konflik. internasional, menolak:
intervensi urusan dalam negeri
negaraiain, dan mendorong pe-
nyelesiian damai dali berbagai
konflik global. Ke depan, diper-
kirakan hubungan kerja sama po-
litik dan keamanan bilatera], re-
gional, dan ntultilateralalan kian r

kuat sehingga dapat berkontri-j
busi aktif dalam berbagai pe-
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Perang Dingin Baru

la stilah "Perang Di-' I ngin" pertama kali di-I perkenalkan Bernard
Baruch dan Waiter Lipp-
maqL9M, untuk meng-
gambarkan persaingan
Amerika Serikat dengan
Uni Soviet kala itu.

Kedua negara yang berstatus
superpower karena telah meme-
nangi peraug itu berbeda pen-
dapat dalam cara untuk mem-

OIeh ASRUDIN

tem berjalan anarkis, perimbang-
an kekuatan irkan terus bekerja
mengiringi negara yang paling
dominan. Ifu artinya setiap ne-
gara akan terus berupaya agar
bisa mengimbangi kekuatan AS.

Negara;negara yang memiliki
kehratan'.terbatas dan lemah
akan cend6rung'mengaliansikan
dirinya dengan negara-negara
berkekuatan besar agar dapat
mempertahankan otonomi rnak-
simurnnya dari dominasi AS.

Kekuatan baru

Indikator kedua adalah ren-
cana Rusia menghancurkan sis-
tem pertalianan misil Eropayang
dibentuk oleh AS karena meng-
ancam fasilitas nuklir milikny*-
Rencaaa pertahanan rudal .4sS di
Eropa adalah topik paling sulit
dalam hubungan AS-Rusia ber-
tahun-tahun-

Jrrmat (4/5) lalq Kepala Staf
Umum Rusia Nikolai Makarov.
mengataka& keputusan qnfuk
menggunakan kekuatan destnrk-
tif,akan diambil jika situasi terus
memburuk Celakanya AS justru
tetap akan rnembangun sistem
pertahanan ihr meski Rusia me-
nolak Hal ini diperbunrk dengan
keengganan AS memberikan ja-
minan keamanan terhlis kepada
Rusia bahwa misil-misil itu tidak
ditujukan kepada Rusia

Kedua indikator itu cukup un-
tuk menuriiukkan rivalitas klasik
Perang Dingrn antara AS di satu
sisi dan Rusia serta China di sisi
Iain. Belum lagi krisi5-..Korea dan
Iran yang juga mstfriffieq kptiga
nqg.arasuw\por"r'****

Sikap lndonesia
Menyikapi situnsi politik in-

ternasional semacam masa pe-
rang Dingin-di mana setiap ne-
gam yang lemah dipaksa men-
dukung salah satu dari negara
sup erp ow e r yang berseteru-perr -
ting bagi Indonesia untuk me-
nerapkan kembali doktrin politik
luar negeri bebas aktif- Doktrin
"A Million Ftiends, ' Zero
Enemied' sebagai landasan po-
Iitik luar negeri lndonesia saat ini
sudah tidak.lagi sesuai dengan
kepenting:ur nasional

Jangankan menghadapi nega-
ra superpoweD seperti AS; Rwi4
dan Chin4 menghadapi kasus
pancung Ruyati di i{rab Saudi
dan pelanggaran kedaulatan yang
sering dilakukan Malaysia saja
Indonesia sbperti tak bernjali.

Mengembalikan doktrin .poli-
tik bebas aktif paling mendesak
agar Indonesi4 sebagdimana di-
katakan Mohammad Hatta pada
2 September 1948 di Badan Pe-

, kerja Komite Nasional Indonesia
Pusat, tidak menjadi'obyek per-
tarungan negara-negara s up erpo-
we4 tetapi menjadi subyek yang
menentukan sikap sendiri.

ASRUDIN
: Pengamat Hubtngan

Internasienql

bangun wilayah Eropa pascape- Saat ini apa yang dikatakan
rang.Akibatny4merekabersaing Waltz mulai t6rbukti Dominasi
secaraideologi,militer,teknolog, AS terlihat terus memudar se_
industri, dan sebagainya untuk iring dengan tam$ilnya kembali
meluaskan pengaruhnya di Ero- pengaruh-Rusia (aUu US) aan
pa ataupun dunia China dalam panggung politik

Meskipun persaingan antara integnasional_Bahkan,kiduane-
AS. danUs ini tidak pernah sam- g9;ito di"ilri banyak pengamat
pai rydl perang terbuka, telah iebagaikekuatanpengimUigaS
terjadi dqa perang dari negara yang paling poteixia. aotehlaai
"pengikut"-nya (prory war),batk peta i:ofiUi'internasional telah
dalam Perang Korea (Korea Uta- kembali ke pola masa lalq di
ra yang mervakili US dan Korea .mana AS kini terlibai perans Di_
Selatan yrang mewakili AS) mau- !gji, dengan R*iu til-ffir-
pun Perang Vietnam CVietnarn tuIselrutu..terdekatnya seperti
Utara mewdkili US dan Viehram China Iran, dan Kcrea Utara-
Sel.atan mewakiiAs). ParanaDiz . Ada dua indikator sebagai to-
nflrr iuga telah menyebabkan se- Iak ukur perang Dingin baru.
;umlah krisis, seperti di Kuba dan Iudikator pertama mengenai la-
Tirnur Tengah, serta pembagian tjhan perang gabungan antara
Jermanmenjadidrrawilayahan- Rusia dan China selama enam
tara Barat dan Timur. hari di Laut f.uning sebelah Ti-
-' P9ITS D-ingin secara resmi murPantaiCfrm4Z2aprittatd
berakhir pada akhir 198o-an ke- Iatihan perang ini iergolong
tika Pemimpin US Mikhail palingbesaryangmelibatkan'ke-
Gorbadrev meluncurkan prog- aua negira.- Dalarn latihan ini
.ram reJormasi perestoika dan Berjing mengerahkan 4.000 ten-
.$aslOst Secara konstaru US,.pun t"ra rZ kapi yang terdiri.dari 5
kehilangan lceku:itan'dan keku- kapal perusad s tegat, a kapal
asaan terhadap Eropa Timur dan perhng f kapal pendukung dan f
banyak wilayah lainnya Akhir- kapal yang berfirngsi seUagai
nya negaranya,sendiri dibubal- rumah sakir. Beijing juga me-
kan pada 1991. nurunkan 13 pesawat tempur dan

- P.raktis sejak runhrhnya Ug 5 helikopter p."Sr"gk i pih.k

{unia_memasulii fase yang di- Moshramengeraf,kaiempatka-
$gbut Flancis tr\rkuyama sebagai palperangyangterdiridarikapal
kirmenangan universal demokra- penjelajah kelas Slava dan Var_

l_lbgt$ yang sangat diidarnkan. yag. Juga 3 kapal perusak kelas

Hrl ini yang kemudian mela- Udaloy, ditambah S t rpa p"o-
hirkan sistem yang berbetla dari dukung
bipolaritas (AS-Ug dengan ke- Latihan pelang ini dilalrukan
muneulan beberapa negara ber- selekan setelah aS a* Filipina
kekuatan besar meski AS tetap memntai latihan perang di iaut
selagaikekuatanpalingdominan . China Selatan. tidak tianya itr:,
di dalam sistem tersebuf banyak analis yang *ungutrt *,

Namun, sebagaimana dikata- latihanperarlg-nuiia-Cirinaada-
kan oleh Kenneth Waltz (1986), lah benhrk pr6vokasi atas latihan
ilmuwan neo-realis hubungan in- p"r*g y*g Lbehrlan dilalrukan
ternasional terkemuka, tau* . ;";;t"*il;;ril;d;;S.-
politik internasional di manh sis- latan dan AS.
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ata "nuklir" masih
menghias halaman
depan surat kabar

ili mana-mana Entah itu
di Teheran, TolcYq atau-
pun Tunisia

Beberapa pekan terakhh, kata

nuldir kembali bermunculan saat

ada pertemuan $obal Yang mem-
bahas program nuldir Iran. Ma-
sy'arakat internasional memang
khawatir jika Program -tersebut
mengembar-rgfan senjata nuklir.

Kita telah menYaksii<an Pe-
Iuncuran roket Korea Utam-di-
duga sebuah. Peluncuran satelit
yang gagal-yang secara meluas

dicurigai sebrgai bagian dari
program seuj ata nuklir. Bisa jadi,

inilah satah satu Pemicu kese-

pirkatan para pemimPin dunia
pada P.ertemuan Keamanan
Nuldir di Seoul untuk bekerja
sama mengatasi aacamari te-
rorisme nuklir.

Isu tentadg keselamatan nuk-
lir pernah menemPati halaman
depan media massa tahun lalu
ketika berlangsritrg periode tang'
gap darurat besar tdrhadaP kece-

lakaan- di fasilitas nuklt Fbkushi-
ma akibat gemPa bumi dan tsu.
nami yang melanda JePang Na-

mun, mengingat permintaan
energi global akan terus berliPat
ganda pada 2OSO.tamPalcrYa kita
tidak dapat melePaskan dtui dari
nuldir.

Perlu kesepakatan
Penggtrnaan nuklir untuk tu-

juan,damai dran tenrs berianjut
sehingga kita memang harus ber-
sama-sama merumuskan standar
bperasional prosedur agar energi
mrUl UaaX aisalahgunakan Ma:
ka, kesepakatan Non-Proliferasi
Nuklir (NPT) menjadi kunci Pen-
dekatan utama- KesePakatan ter-
sebut lahir Pada 1968 ketika du-
nialhawatir terhadaP Perang Di-
ngln yang mengarah Pada'Per-
Iombaan senjata nuklt.

Saat ini, kesePakatan telqh
ditandatangani I89 negara dan

merupakan satu-satunYa kesePa-

katan dengan negara Penanda-
tangan terbanyak Negara Yang
tidak menandatangani adalah In-
dia Israel, dan Pakistan. Mereka
diyakini telih menambah kePe-

miIkan senjata nuHimYa seja\
kesepakatan dimulai.

Pirdebstaru {)
tenton'g 

^f,AICh MKRK CANNING

Kita memang telah mening-
qalkan era Perang Dingin jauh di
Ltut rrre kit " Namun, keti.ka ke-

sepakatan masih terus diguhakan

sebagai alat Pertimbangan ter-
hadap penyebaran senjata nuklir,
kita harui memastikan bahwa

kesepal<atan tersebut juga ber'
adaptasi sehingga mamPu meng-

atasi ancaman nuklir terkini ter-
hadap perdamaian dan keeman-

-an internasional.
Kami mengambil langkah be-

sar dalem mencaPai tujuan ini
pada 2OiQ dengan menYeleng-.
garakau Konferensi Kajian Ulang

NPT di New York Yang meru-
pakan dorongan signifikan untuk
rnultilateral, Semua negara ang-
gota mendukung kesePal':atan

tersebut untuk membasmi an-

caman yang maiih ada termasuk
ancaman baru

Rencana lima tahunan telah
disepakati oleh konsensus Yang
menopang tiga Pilar NPT: ke-

majuan yang mengarah Pacla Per-
hrcutan diprakarsai oleh negara- ,

nega-ra yang meniiliki seniata

mrlJir, langkah menghindari Pro-
liferasi senjata nuklir oleh pihak
lairu dan mendukung Penggu-
naan energi nuklir untuk tujuan
damai bagi Yang memerlukan.

Kesepakatan terhadaP renca-

na aksi teisebut mewakili di-
mulainya sebuah Proses. Uji nYa-

ta akan dilihat melalui Pelak-
sa[aarl rencana aksi untuk me-
menuhi . komitnen-komiunen
kami pada Konferensi Kaji Ulang

mendatang Pada 2015.

Pertemuan Ibmite PersiaPan

NPT 2012 di Vieirna minggu ini
(30 April'Il Mef menjadi Per-
temuan pertama negara-negara
anggota unflrk mengukur: kema-
juan dan membangun keberha-
silan 2010. Kami haraP'semua'
negara siaP untuk mendiskusi-
kan kernajuan Yang telah mereka
buat dan merencanakan Pelak-
sanaan rencana aksi NPT. Kami
gembira bahwa Ing$iis akan me-
miliki sebuah kisah kuat untuk
diceritakan.

Pengalaman lnggris
Sejak 2010, Inggris telah me-

netapkan re4cana untuk mengu-

rangi hulu nuHir, misil, dan ke-

seluruhan p.ersediaan Persenja-
taan nuldir. Di:intara negara-ne-
gara. pemilik senjata nuklir dan

meniadi ariggota MT-China,

.F,
,,

Perancis, Rusia Inggris, dan

AS-pers6diaannya berada Pada
ambang'batzis minimal sejak Pe-

rang Dingin. Kami masih ber-
temu secara rutin untul< men-
diskusikan bagaimana kita be-

kerja sama untuk mencaPai tu-
juan jangka panjang Yaitu dunia
yang bebas tanPa senjata nuklir.

Inggris juga telah melalrukan
terobosan luarbiasa dengan Nor-
wegia da-lam verifikasi Perlucut-
an hulu nul<Iir, sebuah asPek Pen-
ting dari setiaP rezim Perlucutan
masa depan. Bulan ini, kami
menjadi tuan rumah dalam Per-
temuan lima negara Pemilik sen-
jata nuklir Yang digelar urituk
pertama kali

Kami juga telah mengamb.il:

langkah-langkah penting.. dalam.

menghi4dari Proliferasi senjata

nuklir. Kami terus meiidukung
seduah sistem pengamanan uni-
versral yairg diPerkuat untuk
memverifikasi bahwa setiaP ne-

Elara mematuhi kewajiban inter-
.nasionalnYa demi menjunjung
-tinggi rezim non-Proliferasi

fibzirn lni iuga diPerkuat oleh
Zona Bebas Senjata Nuklir (Nuc-

lear Weapons trtee, Zones) Yang
meningkatkan keamanan regot
nal dan internasiona], Dalam

mendukun! hal ini, Inggris ber-
sama negara-negara dengan sen-
jata nuklir'yang diakui oleh NPT
bekeria sama dengan Indonesia

orrtuk *"t *Pai kesePakatan de-
: 

ngan ASEAN. IntinYa adalah ka-

mi tidak akan atau mengancarn

menggunakan senjata rruldir tet
hadap 1O negara anggota.Zonal
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aruskah Indonesia me-
Ianjutkan kebijakan
pro-pasar dan swastani-

Keoruanon trnprgi
h-donesia? 

aJ

Otrn rueXM UR KELIAT'

memproyeksikan hubungan antaia pe- - irpaya mencari substitusi. Misalnl4 do-
1,,r8latan konsumsi energi dan pening- rongan membuat teknologi 

".,"rgi "*yukatan pertumbuhar itu. world Economic aka, semakin"besar;ika rriga nn"M tenu
outlookApril2ollmenyebutkan,peni,g- meningkat sehinggi tak lagi terjangkau.
katan l_persen dari pendapatan domestik Implikasinya, bauran ener6f (en ergy'mix)
bruto (PDB) per kapita akar mening- diasumsikan terjadi otomais i"ua!"ai d.i-
katkan konsumsi energi per kapita ) per- bat dari kalkulasi harga
sen juga. Jika rasio l:r ini dijadikan ru- Kedua, int€rvensi negara-baik dalamjukan, setidaknya kjta bisa menghitung produksi rnauprrn p"n"olt * harga ener_
berapa konsumsi energi per kapita negeri gi-dryakini hanya menghasilka," inefisi-
ini tahun 2025. ensr, korupsi, dan pemb-orosan k^euangan

Berciasarkan dokumen iv{asterplan per- negar.a Implikasinya, kerangka paradifrna
cepatanr dan Perluasar Pembangunan ini.akan sela.lu merekomJndasikan"ke-
Ekononti Indonesia yang dibuat peme- bijal<an keamanan energi yang memper_
rintah Mei tahun lal,, PDB per kapita kuat kornpetisi caranya, oen--gan mem-
lnconesia tahun 2025 meningkatmenjadi perlalhrkan sama a,tara badan-usaha ne-
sekitar'I5.ooo dollar AS. Ini berarti pe- garadanbadanusahaswasta,baiknasional
ningkatan lima kali lipat PDB per kafita iraupun asing.
dibandingka.n CengBn tahun 2OlO yang f"tga p""lrrgt tan harga energi se_
beradapadaangka3.OO0dollarAS uagar atdtat dari penghaiusu, sibridi

Xorsekuensinya, konsumsi energi per harga dianggap dd:rk Li"+;ii-;ig_(apita Indc,'[esia akan meningkat pula nifiian terhadap pertumluhari et<ono#.
Jika konsu.rnsi energi kita tahun 2olo Keyakinan ini'b"rt.mp, pada sejumlah
sebe_sar 850'kg. per setara minyak, pada ta;ian nff, yang salah satunya menye_
2O25 konsumsi 9n9rgr pel \aeita alq butkan bahr+a pe=ningkatan harga minyak
meningkat lima kali lipat pula menjadi lO.persen hanya mengakibatkin pengu-
4.209 kg. Angka tingkat konsumsi energi r.ngan permina"an miiyak tO persen. 

- ,

per kapita 2025 ini hampir setara dengan 'untuk jangka panjang-setetah zo ta-
konsqmsi energi per kapita di perancis, hun-peningliatanhargairinyaklopersen
Inggris, Jerman, dan Jepaag saat ini. Na- akan mengurangi perinntaan minyat< qZ
mun, rnengi-ngat proyeki yang ada me- persen. Intinya ldalah tidak perlu terlalu
nunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencemaskarr dampal< dari- pengalihan
akan mencapai 275 juta jiwa pada p035, beban pening;katan:t -g" nnM 

-t"puau

konsumsi energi Indonesia secara agregat masyarakat. Mayoritas lerberr, *r"yu-
t:ni_u saia aka, jauh lebih besa, diban- rakatpastimasihtetapmembeliBBMdan
dinekan dengar konsumsi energi empat ini beiari d<bnomi masih tetap tumbuh.

sasi di sektor energi? Haruskah
mekanisrne pasar terus didorong
agar harga energi domestik se-
suai harga pasar internasional?

Konsep keamanan energi tahpaknya
bisa menjadi jawabanuya- Pada dasarnya
'konsep ini bertujuan untuk menciptakan
suatu rekonsiliasi atau jalaUteleab dari
dua persoalan besar ekonomi modern:
pagaimana memenuhi kebuhrhan energi
'dan mekanisme penetapan haaganyd" Dua
persoalan besar ini terkait ketersediaan
(avaiiability) dan keterjangkauan (qforda-
bilr'fy). Keamanan energi menjadi tidak
seinpurna jika pasokan tersedi4 tetapi
harganya tidak terjan gkau. Denrikian juga
sebaiikny4 keamanan energi jauh dari
'iCeai jika harga satuan energi rendalg
tetapi.iumlahnya tidak mencukupi

Dalam hal ini, kajian Angus.Madison
dapat menjadi rujukan. Dalam Contours o;;t
The Vlorld Eanomy, 1-2OSO AD Essays in
Macro- E ainomic Hi story (2ODT), Madiion
menyatakan, peradaban modern meng-
akibatl<an peningkatan konsumsi euergi
yang luar biasa. Jilra tahun I82O total
konsurnsi energi 221,1 juta ton, tahun
2OO3 meringkat 48 k{i lipaL Sumber
energi yang berasal dari bahan bal<ar fosil
(/ossr?72el), seperti minyak, batubara dan
gas, menyumbang peninCl.,atan terbesar,
650 kali lipal karenh harganya lebih ren-
dah dibandingkan dengan komoditas
energi lain. Madison menegaskan, keter-
.sediaan dan harga energipng terjangkau
merupakan prasJrarat unnrk' menumbuh-
kembangkan perekonomian modbm.
'' Karena ihr, secara hipotetik dapat di-
nyatakan bahwa kecepatan transisi suafu
'masyarakat untuk mernasuki perekono-
mian modcrn sangat berbaku kait dengair
tllgkat konsriunii energr per kapitanya
Serhaldn besar tingkat konsumsi energi.
per kapit4 biasanya juga semakin maju
Iriiisyarakatnya"

- 
D.:"gl indikator setara kg minyak (ftg

ofcil equivalent) per tahun, Bank Duni;
menunjukkan, konsumsi ener$ per kapita
diAmerika Serikat saat ini di atas 7.000 kg
Inggris, Perancis, Jerman, dan Jepang
4.OOO kg: Angka-angka ini sangat jauh di
atas Indones.ia, yang masih 850 l!8. Bah-
kun, angka ko-nsumsi per kapita,Indonesia
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,Spe

.l -r arnanva sama se-
r l\ I r.ai tidak set<si,
l-L \ sp"kr.um frekuen-
siiradio (untuk ringkasnya
kita sebut'saja spektum). .

Karena itq tidak heran
mengapa "dia" jarang di-
sebut.sebut dalam pembi-
caraan orang ramai

Meski sudah enam bulan ini
'dia' diperkarakan di Mahkamah
Konstitwi atas permohonan Ko-
alisi IndepenCep urrtuk Demo-
qqtigasiffiiqnyiaran, isu ini tetap
tak menarik perhatian khalayak
Di layar telwisi pun soal ini ja-
rang muncul, padahal spellum
ladalah sumber alam pokok @i
benyiaran televisi iur sendirl

Perkara itu sendiri menggugat
pe$qsatal penguasaan qek-
kttrn di tangan pemilik besar
industri penyiaran televisi yang
bertentangan dengan rJn-
dang-Undang Nomor 32 Tahun
2002 tentang Penyiaran. Jika ke-
tentuan UU ituditerapican secara
konsisten, rnungkin banyak pe-
milik yang hhrus melepaskan sa-
lurari yang selama ini dikuasai Di
sisi lairU pihAk industri rnerasa
telah menanam rnodal besar
membangun siasiun dan i:eman-
car di.selunrh Indonesia serta
telah..mendapat izin spektrum.
,dari instansi berwewen:rng

I Mengapa begitu? Siapa sebe-
ftnmya yang berhak atas spek-
trum, sumber daya alam yatrg
tidak punya benhrk fisik (nir-
qujud) dan berada di maira-ma-
nadi udaa gekqlilingkita hi?
- Pada abad k*.2l itri ketika
moda! uang lebih pmthg dari-
pada mgdal kemerdeb.an, orang
sud:ih lupe peranair spektrum

dalam sejarah kita Inilahsmber
alim pertama ;ang dft,&rt bang-
s4 Fng memengaruhi pemben-

Flo. negara- Selain rnendorong
perepatan proidamasi, juga mo-
dal sategis yang ilnlt rEneh-
ulan deinolaasi Indonesia

Speltmm selalu dijedilcan 3121

kekuasaan sejak era
Lolmial Sewaktu Perang Pasifilq
ketika tftrsartara masih tfridia
Belanda 1t{'I'urr setehh didu-
'duki Jqnry, spektrum :disegel".
Alat penerima sinyai pesawat ra-
dic dipufirs sebagian agar publik
tidak dapat mgakses informasi
yans EWtil pemerintah

Deugan imgrasai,bpelfi':m,
J.?gPg befrNl mePaniPulasi
inhnnasi sehinSCa membenhrli
pegsepsi palsr tentang kenyata-
an Rakyat Indonesia ddak Iagi
rnpngetahui bagaimary jalannya

PeperaryD yang sebenarnya"
termasut d negeri sendii. 147ak-

tu Selortr menyerang Indonesia
[agian t]ras., penduduki Hpl-
landia (sekanrU ;ayapura), SiaI<,

dan Morotai April 194a, berita
radio remi tetap saja meyakin-
kan pirhlik bahwa Jepang .me-
nang di-semua front
. Rekayasa persepsi ini mulai

buyar lreti}a penguasaan spek
trum dihaCapkan pada senjata
spektrum pJa Sekelompok pe-
muda pejuang seperti Sjahrir,
Chaerul Saleh Subadio, Sukami
dan Dr Muwardi,menerobos do-
minasi komunikasi Jepang se-
cara klandestiil Mereka menge-
tahui Jepang sudah di ambang
kekalahan ahbat bom atom di
Hiroshima pada 6 Agustus 19.15.

, Namur! pengaruh info:nasi
Jepang sudah berakar. Bung Kar-
no tirhk dapat difakinkanbahwa
perjuangan kemerdekaan :perlir

memisahkAn diri dari.Jepang

Oleh M ALWI DAH'LAN

agar kelak tidak dituduh sebagai
kolaborator. Malahan sebaliknya,
Soekarnq llalt4 dan Radjiman
justru te$angke Da.lat. Vietnarir,
untuk menerima janji kemerdd-.
kaan dari Jenderal Terauch!
panglima tentara Jepang di ka-
wasan Asia Tengar4 pada 9
Agustus 1945, harijatuhnya bom
atom kcduadi Nagasaki yangjuga
diblokir beritarya oleh Jepang

Dorninci iur baru hancur me-
lalui spdfirun pula Untuk per-
tama kali dalam seja.ra-h Jiepaug
IGisarTenno Heika berbicara di
corcng iadio di Tok,'q 15 Agus'
tus, meryatakan'menyerah tanpa
syarat kFpd2. Sehrtu Kemerde-
kaaq lwloned, yang direncana-
Lran 2aAgusAs batal &pgT s-
diiinla- Namrm, Soeeaim-Ilm
mulan5ra tetap tak mau mery&-
Icur kemerdekaan spcara.unila-
teral sampai terjadi penc'.rlikan
terhadap mereka oleh para'
pemuda

Akhimya kemerdekan diu-
mumion lebih cepat guna me-
rebut momentum. I'eks prokla;
masi ditulis singkat, meninggal-
kan konsep Mukadimah IruD
yang dirancang BPUPKI bentuk-
an Jepang Setclah dibacakan di.
aumah Bung Kimq proklamasi
segera disiai*an melalui radio ke
seluruh.In&inesia dan dunia in- .

ternasional meskipun itu secara
ilegal karena apalatur Jepar€
yang menguasqi spektrum mulai
saat itu tunduk kepada Sekutu-

Milik Anda
Kecenderungaa rmtuk me-

nguasai speloum guna mencapai
tujuan yang lebih besai tak ber-
henti dengan tercapainya kemer-
dekaal Domngan ke. ai"h ini
selahr muqor! seperti terlihat
pada setiap perebutan kekuasaair

175

G

rupa

politik pdda masa lalu Misalrgra
pada penyerbuan RRI Madi. rm
untuk menyiarkan pidato Bu4g
Karnq "pilih Soekamo-Hatta
atau Musso", sewakbr pembe
rontakan FDR/PKI Musso Sep
tember l94t|. Jugaperebutan RRI
dan Gedung Telekomunikasi di
Gambir, Jakarta sewa.lcu peris-
tivra GSOS tahun 1965.

Pengalaman dari zaman Je-'
pang menunjukkarL pemusatar
penguasaan spekbum pada satu
kekuatan-apalagl sejumlah kecil
orang-sangat berbahaya bagi ke-
pentingan orang banyak Spek-
trum tak dapat dibiarkan dikua-
sai penuh atau disalahgunakan
oleh penguasaan rrane berat sebe-
lah dllanean siapa purl.''
' MEski perar<u yang berkepen-
ringan d2prat berganti-ganti, ke-
cgndenugan menguasai spek-
trm untuk kepentingan sendti
eken tetap.muned Seperti pada
contoh kecil di awal Nisan ini:
industri televisi menghindari pe-
liputan gugatan di MK-meng.
abaikan kewejiban yang melekat
bersama izin spektrum yang ia
penrleh-kar.ena dapat meru-
gflon kepentingan sendirl

Bagaimanapun, spektrum ada.
lah sumber alam milk bersama
tennasuk Anda dan rakyat da-
erah Anila Seperti di semua ne-
gara demokratig termasuk Ame-
rika Serikat yang sargat ldpitalii.
pun, spektrum hanya dipinjam-
lon kepada pemakainya dengan
aturan.yang ketat yang harus.

negara Ihr sebabnft;
UU Penyiaran menelonkan peri-.
tingn5ra keanekaragaman, baik
dalam isi siirran maupun dahrhl
kepemilikan izin .

MAL\M DAHI,AN:
Guru Besar Emeritin
Ibnu Kon*ttiltasi ({!

trum'Frekuensi
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elakangan ini Ko-
misi Pernberantas-
an Korgpsi sangat

sibuk mengurusi ibu-ibu
yang terlib-at korupsi Mu:
lai dari Ibu Nunuru Ibu
Ros4 Ibu Wa Ode, Ibu
Miranda Ibu Laila, Ibu
Neneng dan teraldrir Ibu
Angelina Sonda.kh atau bi-
asa dipanggil Angie yang
akhir4ra ditahan di Rutan
KPK.

Penahanan Ang;elina Son.l.kh
sendiri menunjukkan bahwa to.
ri bubur panas mulai berproses di
KPIi Bubur panas itu diciptalan
Abraham Samad sebel-.rm roen-
jadi Ketua KPK Calam sebuah
janji yang sangat. meyakfuiliarl
Janji yang memukau publik Jan-
ji tentang sbbuah komitnen bah-
\ua Abraharn akan bekerja keres'
untuk mengun$<ap kasus-kasus
korupsi besar dalam setahun ke-
pemimpinannya di KPK.

Dalam janjinya Abraham me-
negaskan, jika tidak mampu me-
nuntaskar, kasus-kasus korupsi
besar ia akan mundur sebagai
Ketua KPK dan pulang kampung
Janji ini menjadi ikatan moral
antara Abraham dan publik Janji
ini penjadi lubur-:rauus :rrang
terus mendidih sepanjang kepe-
mimpinan Abraham pada tahun
pertama"

Bubur panas ini terlihat mulai
mendidih pada l0O hari kepe-
mimpinan Abraharb" Saat ifu
publik belum melihat tanda-tan-
da Ketua KPK ini bakal me-
wujudkan jaqiin,'a- Bahkar:, tan-
da-tanda KPK akan berlari cepat
pun tidak tfrihat o-, se&all
Padahal, jika situasinya tetap se-
perti ini publik pasti akan me-
nultut Artiny4 Abraharr. harus
bersiap mundur dan pulags,ka* -
pung sesuaij.anjinya.

rcrnyat4 Jumat (2/4), sete-
lah f3O hari memimpin .KPK,

Abraham mrrlai memperlihatkan
ih

tanda-mrda akari merealisasikan
janjinya Angie yang sudah tiga
bulan menjadi tersangka akhir-

Oleh NETA S PANE

Untuk menc.pai ta-rget ini,
Abraham mema.ng tak bisa be-
kerja sendiri Keberaniannya
berjanji ke@a publik adaiah
modal, tetapi rmJal ini perlu
dukungan para koleganya Perlu
soliditas KPIL Hanva dengan so-
liditas uilsur pimpinan KPK Ab-
raham ilapat menerapkan strate-
gljihi untuk mempert4i am taring
KPK, tenrtaoa untu.k mengung-
kap ke0ra besar dan bos besar
dalam kasrs slsma atlel

Tadng KPK Fng tajam banrs
<iiarahtan.lbraham untuk meng-
ungkap aliran,dana dan mem-
bongkar t+hrterl korporasi ser-
ta pencrriaD uang di balik kasus
wisma:rLt Selain itq Abraham
harus pnh meng;antisipasi se--

rangan halik &ri Partai Dem-
krat Indikasinya s.rdah terlihat
dari adanya rencana Partai De-
mokrat unhrk menyiapkan tim
pengacam bagi Angie. Padahal,
dalam kasus Nazaruddin, Partai
Demolaat.cuek irebek.

Kasus korupsr wsma atlet me-
rupakrn uji coba bagr Abmham
untuk membongkar kasus-kasus
korupsibesar lainnya" seperti ka-
sus.Cetrtur]'. Jika Abraham gagal
dalam mer-rgungkap kasus wisma
atlet, akan sangat sulit berharap
bahwa KP.K maryipu membong-
kar kasus.C,entury.

I00 hari
Setelah menahan AnSe, pub-

lik berharap Abraham berlari le-
bih cepa! terutama dalam lOO
hari ke depan Dengan begitrl
Abraham. bisa merealisasikan
janjinya dan janji tersebut hdak
menjadi bubur panas yarg terus
mendidih Sebab, dalam 100 hari
kepeniimpinannyq terdahulq
Abraham tampil mengecewaka[

Alhasil publik kian meragu-
kan keseriusan KPK dalam mem-
berantas korupsi dan menghu-
kum koruptor seberat-beratrrya-
Sejurnlah kepala daerah yang ter-
libat korupsi maiah dibebaskan
oleh Pengadilan Tipikor. Kdlau-
pun adayang dihukum, vonisnya
sangat rendall. Berbagai fakta.ini
menunjukkan KPK masih belum
profesional dalam meialnrlan pe-
nyidikan ataupun membuat ber

kas f.lntutaL
Ketidakprofesionalan KPK

terlihat pula dalam menangani
kasus Nazaruddin dan Nunun
Nurbaeti. Keduanya sempat ka-
bur ke luar negeri, tetapi faL:ta
tersebut.seakan tak jadi pertim-
bangar untuk memierberat hul
kumal mereka- Berkas perkara-
nya tidak ma-ksimal. akhirnya"
Nazaruddin hanla divonis 4 ta-
hun.lo bulan dan Nunun hanl'a
dituntut empat tahun penjara.

Perlu langkah besar
Dalam IOO hari kepemimpin-

an Abraham, proses hukum ter-
hadap figur-f,gur yang dekat de-
ngan penguasa berjalan sangat
lamban- Sebalikny4 figur-figur
)-ang tidak punya jalur kepada
kekuasaan bisa dengan cepat
diproses da:r ditahan KPK Se-
tidalnya hal ini terlihat dalam
kasus Wa Ode Nurhayati.

Belakangan KPK malah ter-
lihat mengalihJ<an perhatian
publik pada kasus-kasus korupsi
di daerah, yangjumlah kerugian-
n1a tidak signifikan. Padahal, ada
enam kasus korupsi besar di de-
pan mata KPK ya-rrg siap di-
tangani" seperti kasus Gayus
Tanbunan yang menyangkut
perwira tinggi Pol{ kasus Bank
Century, kasus wisma atlet SEA
Gameq kasus Hambalang, ls5g5
dugaan mafia anggaran DP\ dan
kasus cek pelawat ya1rg me-
nyangkut penyandang dananya.

Heri-hari buruk dalam 1OO ha-
ri kepemimpinan Abraham ini
bisa dipahami sebag4i tahap
pembelajaran, tahap orientasi
dan konsolidasi Diharapkan IOC
hari ke depan proses orientasi
dan konsolidasi ini sudah menuai
hasil Penahhnan Angie yang se-
cara E)ontarr membangun keper-
.o.or mrtrlik tethadap Abraham
ngan tindakan besar. Hanya de_
ngan langkah dan tindakan besar
.Abraham Samad tidak dicap atau
diUrding sekadar sebagai siErilut
99g3f )'ang kemudian terkubur
dalam bubur panas yang ia cip_'
takan sendiri.

NETAS PANE,
Deklarator Komite pengowas

KPK

BuburPonosm
nya ditahan KPK. Ibarat mal<an

bubur panas, Abraham bersikap
sangrt hatihati baik dalam
mered isasika-r janj inya maupun
untuli menahan Angie- Ia per-
lahan kenrudian nenyantap dari
bogcn tepi u)cuk m.asuk ke ba-

di:n :.ngah.

Taftrg KPK

.frta tiga hal strategis yang di-
raih -lbraliam dari penahanan
Aryelina Sondal<h. Pertirna Ab-
rahan d.+at menunjukkan ke-
pda prblik bahwa ii mulai me-
realisasikaa janjilya

Iialua -{braharn bisa mem-
hrltikan, w-alaupun Angie adaiah
Wakil -Sefien Partai Demokrat,
tetap saja dapat dijebloskan ke se!

tahanarl Dengan ditahannya
Angie, otom{is meruntuhkan
tudhgan publili bahwa Abraharl1
lanrban bedari karena ada indi-
kasi keberpihakan terlradap par-
ta! penguasa Partai Demokrat
yang rnendukungrrya secam pe-
nuhdalarn pemilihan Ketua I(PK
beberapa eakhr lalu. Tudingan
kelerpihakan itu muncul akibat
sikap KPK Fng terlalu lamban
dalarn rnemproses dan rnenang-
kap fiSur-ECuryanC dekat dengan
kekuasaan meski sejumlah saksi
zudah menyebut-nyebut keterli-
batan mere.ka dalam sejumleh
kasus korupsi.

Ketig4 melalui penaharun
Angie Abraham sepertinya akan
masuk ke wiiayah tengah unhrk
membereskan kasus wisma atlet
SEA Games yang disebut-sebut
melibatl<an ketua besar dan [6s'
b".1r.

Dengan ditahannya Angelim
Sondaktr, tentu dihappkan ia
akan buka suara lebih nlaring
lgnt^.g keterlibqtan keU.ra besar
dqn bos besar. Bagairnan4pun,
Angie pasti tidak akan zudi
dikorbankan sendiri. Strategi ini
akan membuat teori bubur panas
lebih cepat berproses. Abraham
pun lebih mudah masuk ke
tengah untuk mengungkap.serta
menangkap siapa ketua besar
ataupun bos besar urfuk kemu-
dian membawanya ke Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi (Iipi-
k-or).
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Oleh AGUS SUDIBYO

i Sumatera Utara,
beberapa waktu
lalu, seorangjur-

nalis menjadi korban Pe-
nru:kulan oleh sa@m se-
buah perusahrrtt Jurnalis
itu melaporkan insiden
tdrsebut kepada pollsi

Namu4 tak hm Lenudnul
dia dipakia. meuc&t hporan
tersebut karena m<lL tempat-
nya bekelja telah -oe=damaf de-
ngan perusahaaa tEsebut

Sungguh mempriha6nkaq pe-
rnilik media sarna sekali menge-
sampingkan kepentingan juma-
lisnya yang teranlaya &n jrr*u
bergandengan an&rn dengan Pi-
hak pelalco kekerasan hi te-
pentingan bisnis

Di Kalir:anian Timur, seorang
ieporter stasiun.televisi lokal di-
qnieya. kandidat peserta pilkada
yarlg tersinggungi dengan berita
yang disiarkan reporter tersebut.
Padahal, yang harus bertanggung
jawab atas karya jurnalistik yang
telah dipublikasikan adalah pe-
nanggurg jawab redalai, birkan
Iagi indiviJu jurnalis.

Selalu dikatakan bahwa jur-
nalis adarah ujung tombak bisnis
media. Kepada jurnalislah media
menggartungkan diri untuk
mendapatkan sumber yang kre-
dibel, informasi yang berbobo!
dan mgmbuat"kemasan beritir
menarik NamurL' seperti ujung
tombak yang tak berperisai, jur-

latis s6fing dibiarkan sendirian
tupa perlindungan berarti keti-
ka menghadapi momentum-mo-
meotrm kekerasal Jurnalis juga

sering secara langsung menerima
koosekuerxi yang sehanrsnya di-
targung oleh lembaga temPat ia
hlteda

l.lFldt serius
k-el^rnatall jurnalis masih

rneojadi mrsalar serius.di Indo-
nesia Tahrln 2oI2, dalam catatan
LBH Pers telah terjadi 85 kasus
k-ekerasan terhadap jurnalis da-
lam beftagai bentuk ancaman
verbal, perampasan peralatan li-
putao, penganiayaan ringan dan
barat, hirgga upaya pembunuh-
ar klakunF bisa apara! Pe-
jabeL artis, satpam, dan Pretnan
suruluru

Frekuensi kekerasan tidak
menurun pada triwula-n pertarna
zO]2 Nz ientetan demonstrasi;
penolakan &enaikln harga BBM
beberapa minggu IaId, beberapa
kati terj-t; perampasan kamera
milik lqnrerawan stasiun televisi
oleh aparat keamanan.
. Jika jurnalis menjadi korban
kekerasan, perusahaan media
yang pertama-tama harus mem-
beriion perlindungan. Jika ke-
kerasan langsung mengancam
keselamatan jurnalis atau keluar-
ga, penanganan harus bersifat se-
gera dan tidak dapat ditunda-
tunda, termasuk jika kekerasan
i.trr terjadi di pelolok Tanggung
jawab. media semestinYa men-
cakup biaya pengobatan. Proses

eValolasi, pengumpulan data
koordinasi denqen eosiasi ber-
bagai pihak ter*ait, den'pendam-
,pingan hulnrm-

Namu4 frkr'-llle tidak selalu
demikian- Dalaur banyak kasus,

ketika ada jurtalb png menjadi
korban keters, bukan media
tempat juroalb itl bekerja Yang
getol mernberilar pendamPing-
an, melaintta hmbaga sePerti
LBH Pets &r organisasi war-
tawarL di adratrYa AJI, UTI,
dan P$a tr4p ketika beberaPa
jumalis teramm femidanaan
dan disihlLbra oleh rcntetan Pe-
meriksaan polPi gara-gara berita
yarig diurlisqa perusahaar me-
dia ter-kesan cuh tak acuh

Penr-sabaan media tak jarang
melihat prc pemidanaan se'
bagai rnasalah priiNdi jurnalis
meskipun jelas sekali bahqa an-
caman filana dipicu oleh ke'
giatan jur nalistiknya"

Memprihatinkan
Pendeli kata, perlindungan

. terhadap keselamatan jurnalis di
Indonesia m:rsih memprihatil-
kan. Pokok masalahnya bukan
hanya neg:rra dan, aparat' kea-
mpnan yangbelum rrrampu mdn-
jalar&an amanat bahwa kesela-
matan wartarvan dilindungi ne-
gar4 melaink4n juga kuranPya
komitmen perusahaan media"

Reakst perusahaan media ter-
hadap kasus kekelasan dan'pe-
midaragfuiang 

. 
dialar ui 

. 
juma-

lsnya meucerruril(an relasl ln-
dushial yang timpang. Para jur-

nalis dituntut bekeda keras
menggali kasus-ka-sus korupsi,
penebangan liar, kontlik perta-
nahan, ataupun segala isu sen<itil
dan wilayah rawan konflik pula
Merekalah yang harus berhdap-
an dengan politisi lang eelap
mata- nengusaha trerma-salah
dan preman suruhan-

Sunggphpun demikiarL mere-
ka rata-rata tidak dibekati ja-
minan keselmaLur dan asurarsi.
Penghasilan mereka pun kecii,
tidak rnenjamin kesejahteraar.
Belum lagi jika status jurnalis
hanyalah kontributor 3-ang di-
ba1'ar per berita Jika mereka
mengalami kecelakaan atau
menghadapi tuntutan hukum ka-
rena masalah jurnalistih belum
!{as benar sejauh [xana keter-
libatan medianya untuk mem-
bialzi pengobatan atau .memberi
perdampingan hukum.

Bisnis media adalah bisnis
yang sangat bergantung pada ke-
percayaan publik. Kepercayaal
ini ditentukar oleh k-ualitas in-
formasi, berita, ria.n wacana yang
disajikan. Semui kualitas ini di-
tentukan oleh para jurnalis yang
lang.ung terjun ke medan pe-
liputan NIaka" sudah seharusnl'a

iika perusahaan media dan se-

senap pemangku kepentingan
pers bersama-sama mencari :o-
lusi untuk meningkatkan jamin-
an keselamatan jurnalis.

AGUS SUDIBYO
Ketua Komisi Pengflduan

M asy arakqt d an Pe ne g aka n
Etika Pers'Detvan Pers
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l-1lt uts piano dimain-
I kan. Suaranva

I merlgalun aLi ur-
iik pintu. Para serdadu
penjaga panik "Ada sua-
ra?" "Suara apa itu?" Me-
reka saling berpandangau
Mata nanar menatap pin-
tu. Sebag::ur lainnya ber-
gegas mllaih senaparl

"Itu namanya musik!" kata
David Th,ewlis yang duduk di se-
buah kursi tak jauh dari pos
serdadu: Terselip senyum di bi-
birnya Para serdadu membuang

,naoas legh- Pemimpin serdadu
lmengangguk-angguk Yarrg tadi
'meraih senapan meletakkan
kembali senjatanya-

David Thewlis sedang meme-
rankan Michael Aris dalam film
The Lady.Musik bagi para serda-
du yang menahan Aung San Suu
Kyi Q\4ichelle Yeoh) itu adalah
sua-ra-suara asing. Sagi mereka
yang dipenuhi prasangk4 alunan
musili patut dicurigai. Dan itu
menunjukkan betapa tak berpen-
didikan para serdadu itu.

Adegan dalan the Lady itu,
mengingatkan kembali pada pa-
paran Plato dalatn The Republic.
Plato adalah filsuf Yunani kuno
yang menaryarkan suatu konsep
nqgara ideal. Salah satu ciri ne-
gdra ideal yang dibayangkan PIa-
tq selain dipimpin seorang filsud
adalah adanfa serdadu atau ten-
ta-ra yang bejradab. Keberadaban
serdadu dipenuhi melalui pen-
didikan musik

Pada mash itu, "musilC' men-
cakup keseluruhan kesenian Pa-
ra serdadu diwajibkan menerima
pendidikan rhusik drc sastra- Ke -
tentual ini,diberlakukan untuk
membedakah tentara negara dari
beraadal pengganggu.

Pengetahrlan tentang musik
akan menjadikan tentara meini-
liki kecerdasan yang pada d<hir-
gya menumbuhkan sfury cinta
Degara Cinta kepada negara.ada-
lah suatu sikap yang melampaui
cinta kepada diri sendirl Patri-
Cisme hanya mungkin muncul
dari mereka yang berpengetahrran
dan memiliki kedalaman jiwa
Uusik menybdiat<an itu semua

{iakan Plato agar tentara

Oleh SAIDIMAN AHMAD

mempelajari musik (da-n sastra)
muncul 3OOO tahun .silarn- Na-
murl ajakan itu tetap terasa re-
han hingga kinl Tentara adalah
Hompok masyarakat yang diberi
bkuesa;m mgmegang senj ata Be -
tepa mengerilc{r jika kelompok
ini tak memilifi kedalaman jtuia
dan patriotisme. Betapa menge.
rilan jika kelompok berse4iata ini
diperuhi angkara murka dan ke-
bodohan Mereka harus dibeda-
kan dari irerandal karena sangat
berbahaya jika mereka menjadi
beraDdal bersenjata

Tentu ajakan mempelajari
musik dan sastra tak melulu ke-
pada tentara Selunfi masyara-
i<at sepatuirya juga merniliki ke.
dalamani jiwa dan patriotisme.
Betul bahwa sekarang ini kita
suCah berada dialam demokrasi.
Hak-hak politik ralryat semakin
terpenuhi Namug sejumlah ke'
lemahan aparatus negara me-
nyebabkan pemenr:han kebebas-
an itu belum matr<.simal.

I

Ke mana akal sehat pergi?

Di banyak tempat mhsih ter-
zua prakLik,pelanggaran hak sua-

' tu wrrga negara terhadapwarga
negara lairurya Kgmunitas mar-
jinal dan rninoritas behim se-
penuhaya bisa mengakses udara
kebebasan. Masih ada pengungsi
ehmadiyah di Transitq Iombok
I!(asih ada jemaat GKI Yasrnin
dan IilGP Filadelfia di Jawa Ba-
rat yang dilarang beribadali di
tanah milik sendiri. Masih ada
pembatasan keyakinan keagarna-
an. Masih ada tanah-tanah wa5ga
pinggiran yang dirampas.

Mplahii media internet, prak-
tik pelanggaran kebebasan disa-
jikan telanjang. Beberapa di an-
taranya tampak memalukan. Se-
buah rekaman memperlihatkan
sekumpulan jemaat HKBP Fi-
ladelfia beribadah di dalam tenda
di pinggir jalan. Mereka lerpaksa
memasang tenda untuk ibadah
karena tanah mereka d)segel Pe-
merintah Kabupaten Behsi

.IGsusnya sudah disid4uglai
pengadilan dari tihgkat tingi
sampai Mahkamah AguDg. Se-
mua menguatlen hak jemaat
HfnP Piladelfi a beribadatr di ta-
nahnya. Namun, Pemerintah Ka-
bupaten Bekasi bersil<ukuh me-
lakukan penyegela4. Teriraksalah

jemaat ihr membangun tenda di
depan pagar bersegel' Pende-ta
men5ampaikan khotbah- Jemaat,
sibuk mengipasi diri yang panas.
Suara pendeta tenggelam oleh
suara lain dari luar tenda-

iima corong pelantam suara
diletakkan di seberang jalan
menghadap langsung ke tenda
ibabah- Suara lagu tahun 1980-an
diputar keras-keras. Pendeta me-
ny.arnpaikan nasihat agama Yang
terdengan suara lagu 1980-an
be rjudul "Perdarnaian".

Musik dan lrgu )rang diputar
unhk menganggu orang sem-
bahyang $Inglfi iranis Musik
adalah sarana rrengfuluskan bu-
di frekerti bukan alat teror- Me-
masang pelantam rnengfradap
orang beribadah sama sekali tak
mencermin-kirn perilaku orang
berbudi ha]us.

Di Banten, figa nyawa me-
layang belasan orangteduka- Se-
muanya warga jemaat Ahmadi-
yah. Di Sampang Maduranimah
dibakar dan penduduk diusir. Di
kcdua kasus itu, elral sehat di-
permainkan. Deden St{ana (Ah-
madiyah) dan Ust Tajul Muluk
(Snah) ditetapkan 5sfegai tsr-
dakwa dan tersangka Korban di-
tangkap. Pelal,nr dibiarkan me-
lenggang. Ke mana akhl sehat?

Unfuk mereka j,ang menye-
rang orang lairU untuk para apa-
ratus negara y.ang membiarkan
gangguan, untuk penegak hukum
yang menangk4p korban dan
membebaskan pelaku, pelajaran
musik perlu disampaikan Agar
hati yang kaku jadi. lembug pi-r
kiran yang kalut menjadi lurus.

Pada filrn 71rc Lady sekali lagi
kita disuguhkan suatu praktik
politik rezim tentara yang de-
mikian beringas. Aung San Suu

'; Kyi melakukan perlawanan ter-
hadap kebodohan itu. Suu Kyi
meraih anugerah Nobel ?erda-
maian tahun 1991. Ia melancar-
kan perlawanan terhadap para
berandal bersenjata di Burma
melalui atsi tanpa kekerasan

Dari blik kurungan rumah-
ny4 Suu Kyi memainkan musik
klesik A]unan musik itu meng-
alir ke pos.penjaga. Dian.r$itiam
para serdadu menganggu|-ang-
guk berirama I

SAIDIIVIANAHMAD
P emerh ati M as ql ah So sial
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sidi BBM dapat dikatat<an-r,uCab

E$:*brtq,. Dengan ka+-a Iaira
sudah jadi makin lebih pasti lag
bahwa di tahun ini solusi atas
permasalahan BBM yang ada pa-
da akhirnya hanYa dengan me-
nambah kembali lo.rota volume
BBM subsidi seperti tahun-tahun
sebelumnya

.Iika deviaSi anggarari tubsidi
BBM terlampau besar uiituk bisa
ditutup dengan cadangan fiskal
yang ada, besar kemungkinanju-
ga akan dilalnrka-n perubahan
APBN 2012 jilid ke-2. JadL jika
sdaqu ini banyak pihak Yang
mengatakan bahwa pemerintah
menimbuU<an banyak ketidak-
pastiatr te*ait masalah dan ke-
bijakan BBlvI, hd itu 'tidik se-
penuhnya benar. SebBb; dalarn
banyak hal, sesunggulHtppqne-
rintah sudah sangat pal{Ltu

PRI AGUI.IG RAIqIMANTq
Dosen lhkultas Tekni,..gi

Kehumtan dan Energi
Universitas Trisakti; Pcndiri

ReforMiner Institute

-=z-

ffi

l-n ekan lalu S Mei' V zotz,pemerintah
I akhirnya memutus.
F<an menunda penerapan
lrcbijakan pembatasan ba.
han bakar minlrak bersub
sidi bagi kendaraan pri-
badi untuk jangfoa walfir
yang tidak ditentukan.

Setagpi penganAuya peme.
rintdh mengeluartan lima kebi.
ialan lang diklain sebagai lang
;loh-langkah u$.rk mengendali.
'kan kuota Volume BBM subsidi
Pertama mehnng kendaraan di-
nas pemdrintab, Bt MN dar
BUMD mengonsurosi BBM sub-
pidt Ifgdua, arlon ne'rgel'-rtarr
peraturan yans Eekaqg km-
iaraan di indushi itertmbaDgar
lan perkeburun mbngonsumsi
BBM subsidi

Ketig4 menjalankan konversi
BBM ke BBG. Keempag mela-
rang .PLN membangun pem-

hun alu saja sutlah mencaPai
t!69 juta kiloliter.

Dengan asumsi Perumbuh.an
konsurn-si 6:8 persen Per tatrru&

realisasi konsumsi tahun ini tan-
pa kebijakan dipirkirakan men-
capai .14=45 juta kilohter. Jika
pembatasan dijalankan Pun kuo-
ta ini tetap akan jebol karena
untuli kendaraan LSOO Pc di.Ia-
bodatek, premium ),ang bis4 di-r
hemat tahun ini tidak akan lebih
dari I juta kiloliter.

Sudalritup buku?
Dengan dibatalkarinYa Pemba-

tasan, jebolnye kuota itujadi le-
bihpasti hgi Lima langkah Yang
4illeim ..mtuk mengendalikan
hrcta BBM.subsidi tak al<an sig-

nifihan menguran$. konsurnsi
BFM subsidi tahun. irri, ma]<simal
hanya ISo.ooO kiloliter.

Bahl<a& langkah ke-4 sebe-
narnya tak relevan karena PLN
selama ini menggunakan BBM
dengan ha4a keekt nomian
(non-subsirii) unhrk mengorrera-

silor-gpembanghuJrr l-angkah
ke-E di sa,.rpilg tidak rele'ran,
juga hkan hal benr. UPaYa ini
harqia pengularyan senian he-
mat ercrgi ),angP& 2OOt 2008,
dan 2OU @anghn, tetaPi hasil
dan em'hranrYe hingEa kini tak
jelas

Tallrn ini hal Yang menjadi

ISih pa$i adalah bahwa satu-sa-

. tu.rya ksijiilran' tersisa terkait
BBM-)"a4 roasih mungkin da-
pat diadit-hanYa Penaikan
harga BBIll. Namuru itu Pun ha-
irya &r-m utal* kallorlasi ma-
temdisi t[bn secara ekomniis
apalagi pffiis Jil<a melihat di' -
nmrk* manfuer, dan alcobat
politjtsqiengdan saat Siteng
Parlpma DPB' 3I Maret lalrr
dan perlembangan teralrrhir di-
batalkaouya Encana pembatas-
an BBM, tarnpalarla kecil Ite-
mugkfuian kebijakan Penaikan
harga aSM akan diar,rbil oleh
pemeriiotalr-
' Dengan kata lain, untuk tahun

ini kebiiakan pengendalian sub-
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ndang-Undang
Dasar 1945 telah
mengamanatkan

kepada bangsa Indonesia
untuk melembagakan sis-
tem demokrasi sosial atau
sosio-demolaasl

Dal:im sistem &uohasi se-
perti rtu, kedaul#n raky*';dqk
hanya diregal*an dahm bltang
politik, tetapi juga &Iam bidang

sakan tiga syarat ekonomi mela-
lui penandatanganan kesepalat-
an KMB pada 1949; (3) mela-
kukan destabilisasi ekonomi-po-
litik melalui pemberontakan
PRRIAermesta pascd-pembatal-
an KMB pada 1956; (4) menye-
lundupkan bebe'rapa ekonom In-
donesia ke AS untuk rnempelajari
kapitalisme; (5) mendelegitimasi
pemerintahan Soekarno melalui
peristiiva G3oS,pasca-penerbitan
UU No 16/7965; (6) mernaksa
Soekarno menandatangani UU
No7,8,9ft966 dan UU No 1/1967

ekonomiBungtlattap-rnahme- teffaryan dengan amanat UUD
ngemukaka4 "Jika di sebelah de- 1945.
mokrasi politlt betum terdapat .Disahrslsi,rangkaiansubrrc:rsi
demokrasi e.konsmi, rakyat be- nedrdonialisme ilu tidak hauya
lum merdeka" beralo:bat pada terhalarrgnya prc-

' Tanah Air, baik dalam proses

memulihkan KIvIB; (7) menyo-
kong terbenhrJsrYa sebuah pe-
merintahan kontra-revolusioner
pada L967; (8) melaku.kan libera-
tisasi tahap pertama melalui Pe-
lalisanaan deregulasi dan debiro-'
J<ratisasi pada 1982; (9). melalr'-
kan liberalisasi tahaP kedua me-
lalui penandatanganal LOI @a
1998; serta (lO) memulai Prtrses
lqalisasi neokolonialisme mela-
hli penerbitan beberapa pro&k
perundang-undangan yarrg ber-

Sejalan dengan ihr, keter-
gantungan partai-partai politik
dan pemangt<u kekuasaan ter-
hadap sokongan kaum kapitalis
meningkal Sebagaimana ber-
langsung di sejumlah negara yang
melembagakan sistem depolcasi
korporasi, fungsi partai politik di
Indonesia cenderung berubah:
dari penyalur aspirasi rakyat
menjadi pgmbela :kapitalisme.
Karena negara diurus para pe-.

tinggi partai politit fungsi negara
turut berubah: darl memaj.ukan
keseiahteraan'umum dan men-

cerdaskan kehidupan bangsa
menjadi memajukan akumulasi
kapital dan menjongoskan kehi-
dupan honEsa

De4il latar sePerti itu, mu-,,
dah dipls'ni jika'berbagai ke-
tiFkrn ruuo-i-rol*tik nasio nal
H|errqg bertentangan dengan
aqrirai rzt5rat banyak HaI itu
rlt2k hatrratampak secara men-
colok dahm penyelenggaraan
sd<tor strddg\ seirerti keuangan
dan pcrtamhngur, tetapi mulai
reuyetinap prta ke sektor-sektor

Fng selama ini menjadi tumpu-
an hirtrry rakyat banFk, seperti
pe*anian dm perdagangan.

aUmya, ketergantungan
tc*dap impor berbagai kebu-
firhan pokok ralqfat.tenrs ber-
la4iul'Bahlcan dr negeri bahar-
yang terletak di lintasan klm-
tulistiwa iini pepenuhan kebu-
tuhan garam indtrstri dan garam
rakyat didatangkan &ri luar. Per-
soalannya bukan karena tak ter-
iedia sumber daya untuk me-
.menuhi kebutuhan itu melain-
kan karena hal ifu tak sejalan
dengan kebrrfuhan melestarikan
kolonialisme tii negeri ini

Pertanyaanny4 tin jakan apa-
kah yang perlu dilakukan untuk
mengal<hiri ce4gkerarnan neoko -
lonialisme yang disertai dengan
pelembagaan sistem demolaasi
korporasi tersebrr€ Secara nor-
rnatif jawabannya sesunggqhnf
sqdah dikemukaleil oleh Pasal
33 IIUD 1945. Persoalaiuy4 ba-
gaimana menjadikan pesan nor-
matif itu nlenjadi sebuah ke-
kuatan yang riil?

Jawaban praksism:a terletak
pada pengorganisasian kekuatan
ekonomi rabat Be$eda dari
pengorganisasian.ralcyat melalui
partai-partai politik'atau ele-
men-elemen di Liawahny4 peng-
organisasian kekuatan ekonorrii
ralryat yang dilalarkan untuk me-
lawan neokolonialisme harus se-
cara jelas ditujukan mencegah
berlanjuhya ekspansi kapitalis-
me di nqeri ini.i
' Musuh bersaina kekuatan
ekonomi rakyat yang terorgani-
sasi tiukanlah sesama.pelaku eko-
nomi rakyat,'melainkan jaringan
kekuatan kapital yang meneeng-
keram negeri ini Kekuatan eko-
nomi ral<yat bersatulah!

REVRISOND BASWIR
P eg i at As osiasi Ehonqrt
Politik Indorrcsia (AEPL)

rm

amanat 'melem@akan de- ses pelembagaan sptem derno-
mokrasiekonomi{i&rtanme- lsasi sosial di Indonesia.,Tin-
lalui ketiga ayat asli.l"l*rr Pel dakan itu menjerumgskan bang-
33 ULID I9a5: (r) Perehorcmian sa ini ke dalam kondisi yang saya

disusun sebagai usaha bersama sebut sebagai keterjajahan per-
berdasar atas asas kekeluargaaq nurnelr. Transformasi yang di-
(2)Cabang-cabangproduksiyang alami Indonesia dalam 67 tahun
penting bagi negara dan yang sesungguhnya tidak lebih dari
menguasai hajat hidup orang ba- transformasi dari kolonialisme
nyak dikuasai-oleh negar4 seda menuju neokolonialisme.

|(3) Bumi, air, ilan segala keki- Di sisi lain, yang tampil men-

!u* y*g terkanclung di dalam- colok pasca-penandatangqnan
nya dikuasai oleh negara dan' LOI pada 1998, proses pelem-
dipergunakan bag! sebesar-le- bagaan demokrasi di Indonesia
sarqg temat*rur"n rAryat melenceng k9 arah pelembagaan

Namug sebag:iimti6berlang- sistem demokcasi literal atau de-
sungsejak lTAgustus 1945, ama- mokrasi korporasi
nat-melembagikan sistem de- Artinya dala* 

"ru 
demokrasi

mokrasisosialituterus-menerus terjajah seperti saat ini yang
ditentang- pihak koionial dan terjadi tak lagi sekadar sema\in
kaki tanoanEl&L Dalam rangka cenglieraman kapitalis
ffiffiffiiEru"b"lrk "ga" 

'asing 
ai sirii. Kekuatan kapital

ini, pihak kolonial'telah mehn- kini menjadi faktsr dominan
carkan berbqgai zubversi unhrk dalam memeng€ruhi perkem-
menelikung amanat lrUD 1945 bangan ekonomi-politik di

Secararingkas,rangkaiansub- perebutan kekuasaan . qr.r,['trn

versiyangdilakukan pihakkolo- ddam proses penyxsunan.pex-
nial menelikung pelembagaan undang-undangandanpenrmus-
sistem demolcasi sosial itu ada- an kebijakan
latr: (l) melancarkan furesi I dan
II dalam r947-r948;(zl menil- M.eniongoskan bangsa
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itqnSebang
Bangsa

YANKT KARMAN
pa reformasi biro-
laasi. Sanipai kini
birolcasi tetaP ge-

mulc beban pem-
bangunan dan
srmber konrPsi

Beberapa b-rlan
sesudah Soehartc
hmrn, Ali Sadikin
mengomentari
politisasi a6Pma
s€bagai "asral ke-
hancrran agama
karena diman:fa-
arlan tmtuk tuju-
an politif (Ithe
so/[/]"iee8>. Aga-
ma dianut, dibela,
dan jadi pangkal perselisihan,
tetapi tanpa kekuatan memben-
tuk kesalehan sosial. mencegah
kemunafikau, menurunkan in-
deks korupsi bangsa serta me-
lawan pesona materialisme dan
hedonisme.

Jalan kebangkitan bang-
sa-bangsa di Asia pada Paruh
ke<iua abad ke-20 tak terPisah
dari pendidikan drrr LbUoaala"tt
Awalnya mereka menoleh ke Ba-
rat, tidak urituk mengemis alih
teknologi, tetapi rurtuk mengu-
asainya. Investasi a-qing. berarti
transfer teknologi Kaum muda
mereka dikirim belajar,ke negara
maju dari, setelah kembali, di-
sediakan fasilitas' meneraPkan
dan mengembangkan ilmunya
, Jepang Korea Selata[ Indi4
dan China mengalami PercePat-
anpenguasaan te}nologl Mereka
kuasai idiom puncak peradaban
Bara! memperbaiki muhr bangsa
dengan jalan pendidikan- KSa-
rat-baratan ditangkal dengan wa-
risq\lcultural bangsa- Di era do-
balisasi mereka bangkit dengan
idendtas kultural merekq

Pemerintah China saidar bah-
wa keunikan musik tradisional
at<an Uegltu-Uegitu saj4 bahkan
cenderung tergusur. Sambil rne-
moprilerlan pgndidika4 musik
HasikBarat dan memajukan or-
kes simfoni,.komposisi dan in-
strumeir inusik tradisional China
aiUai*un dalam notasi musik
yang siap dikonsumsi rnaslarakat
Barat. Alhasil, alat musik gesek

bersenar dua (erlru) mampu rne-
mainkan karya sulit Flight of the
B umbleb ee (Rimslcy-Korsakov).

Kita yan! jauh lebih lama ber-
sentuhan denqan peradaban Ba-

rat belum berhasil
memi2roqosikan,
seruling ke tingfut
dunia Pemerintah
kita tak memiliki
visi internasionali;
sasi musik dan in-
strumen tradisio;
nal Sebaiilary+ ki.
ta mudah terom-
bang-arnbing he-
gemoni kultur'
aqing dari yang
pop sampai radi-
kal Pendidikan ki-
ta berlangsung
'tanpa alar budaya

, bangsa
Tujq4 pendidikah nasional

tak fokus dengan mernasuki<an
peninCkatan keimanan Cari ke-
takwaan. _Padahal, pelajaran aga-

ma harrya dua jary'per minggu
Namun, sekolah negeri jadi lebih
berciri keagahaan daripada ke'
bangsaan. FungSi agarna dan
tangg'dng jawab keluarga diambil
alih pendidikan umurn Folars
pendidikan bergeser dari men-
cerdaskan bangsa

Reifikasi pendidikan
Karena orientasi target kelu-

lusarl tIN menimbulkan gelom-
bang ketal$ujriran secara siste-
matis. Bukan lagi siswa yang tak
jujur, melainkan sekolah mern-
frsilitasi keta{irijuran Polisi dili-'
batkan selama UN Guru mata
ajar yang terkait UN nirik Pamor.
Spanduk promosi bffirbingan bel-
ajar terbentang di pintu gerbang
sekolah negeri Pembimbing bel-
ajar dari luar lebih kompeten
daripada guru besertifikasi konl
petensi.

Tiap tahun UN menjadi hantu
menakutkan bagi siswa tan ha-
rus dihalau dengan d la
Selama bersekolah srsr

fokus padapelajaran terkait . .-

Findidikan sastra yang memper-
halus budijadi tak penting juga
pmdidikan pembentuk tanggung
javrab sebagai warga negara

Pendidikan berkualitas dise-

derhanakan dengan memopr:ler-
kan bahasa Inggpis. Petinggi kita

EgD!tuP-JAgla terhadap fakta
gamblang bahG-banyak dari ge-

nerasi pra-RSBI mamPu menem-
puh pendidikan tinggi di luar ne-
'geri bahkpn ada Yang berPrestasi
geinilang. Pemeriirtah lupa bahwa

O Ieh

fi atudaritiga
l\ progfam Politik ba-
LJ tas budi (Politik
Etis) penguasa kolonial
adatah perluagan kesem-
pdtan belajar bagi pribrrPi
di Hindia Belanda-

Dari situ munol elite intelek-
tual pribumi dengan kesadaran
baru bahwa masa depari ralqyat
terj aj ah berada di tangan mereka
Pendidikan telah membrut rne-
reka berkenalan dengan {agasan
sosielis ]rang memberi energi in-
telektual melepaskan diri dari
ceng[<eraman tuhr imperlalisme
kapltalisme. fecerdasan lxitis itu'
lmewujud ddam t<*nn*itan
rNasional, tonggak pertama se-
jarah Indonesia modem.

-LaIu muncul sekolah swasta
independen yang menggabrurg-
kan kurikulum Barat dan un-
sur-unsur kebudayaan iokal Mu-
hammadiyah (1912) dar Taman
Siswa (1922). Kesadaran berbang-
sa modern yang mengatasi ke-
terkotakan primordial mewujud
dalam Sumpah Pemuda tonggak
sejarah berikutnya Puncaknya:
Proklamasi Kemerdekaan-

Roh kebangkitan hilang
Namun, memori kolektif kita

tentang kemerdekaan bukanlah
diplomasi perj'rrngan para alcor
intelektual kernerdekaan- Cita
kmerdekaan kita barnbu nrn-
ein g'slogan "merdeka atau matf ,
neiorsme pe{uangan yang meugl
andalkan otoL Republik bak ke-
hilangan intelektualitasnya- Se-
lanjutnya pendidikan tak men-
dapat tempat di era Politik se-

bagai panglima Demikiaa pula.di
era ekonomi sebagai panglima.

Daripada sebagai ujung tom-
bak pencerdas b*gta barisan.
guru dijadikan bagian mesin po-
.litik yang melanggengkan status
quo. Kaum birokrat terdidik (tek-
nokrat) tak mampu menyelamat-
kan Indonesia dari perangkap
korupsioAldrirny4 Indonesia
sempat bangkrut

LaIu malam hari 20 Mei 1998

Soeharto memutuskan lengser.
Yang bangkit adalah demokrasi
politik multipartai dan primor-
dialisme agama Sempat muncul
takut korupsi di awal reformasi,
tetapi momenfum'itu lewat tan-
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KOMPf,S, K*ffiN

-r 7 NA ruOUp car€un seDUa-rI

W Demerintahan dan ma-
I\ ^"y".riot 

yang penuh
paradola. Pada awalnya der4o-
krasi dirumuskan dan diperiu-
angkan untuk menciptakan pe-
merintahan yang bersih metalui
mekanisme kontrol yang rndetat
rlan transparan unuk muyejah-
terakan ralryat Yaryt rizfi se-
5alilciy4 demohasi diselenga-
rakan melalui korupsi yang me-
nyengsarakan ralyat

Kita masih ingat, suasana batin 1an1
mendorong lahirnya reformasi adalal
mengalirhiri korupsi dan sentralisme ke.
kuasaan yang rnmindas Maka reforrnasr

Fqnr.rhe,hhifkan dua agenda ttam+ de'
molratisasi daur otononi dcrah setdat
mengubah UUD 1945 Mak4 kini berita
yangdomiryqr adalah gegap gempitasepak
terjeng partai politik di pusat atauPuri
daerah ilan menguatnya pasar bebas yang

limanfaaflran oleh modal asing.
Demokratsasi berarti kebebasaru Na-

mun, kebebasan tanpa penegakan hukum
dan pemerintahan'yang bersih sama hal-
nya menyeral*an panggung rpformasi dan
demokrasi kbpada koruptor yang berlin-
dung di balik jubah par_ool dan pada
kompradorkapitalisme $obal amat ra-
kus

Berdasarkan konstifusi negara, sebuah
pemerintalraa dibentuk untuk melin-
dungi melalmni, dau menyejahterakan
ra$at Lewat rneJ<anisme demokresi, ber-'
bagai laitisan pemerintahan, baik di pusat-
nrlupirn di daerah, terbentuk melalui pe-
inilihan langtuns. Problemnya adalah para

O leh KO MARUD D I N H I DAY 4T

parpol yang uar,gnya m{impah untuk
rneinbeii suara ralqyat, sulit .liiugk,ri jika
muncul anggapan bahwa alirennSra dari
lias negara lang disalurkan dan dibobol
dengan berbagai modus oPerandi

Setiap pemimpin teras parpol mesti
berpikir dan berusaha ntencari uang se-

banyak-ban1"alcr1a karena ongkos politik
:.il1g teramat mahal. De.gFt kata hitr"
pesta dan kemenangalr demokasi di rqe
ri ini sebagian diraih,dengan tecangftan
h,r.rpsl .

Lnh.rk membuktikan ihr bgiLallfa *
ngzt sed€rhana" Bupati, wali hot4 gtn*-
nur, dan pejabat tinggi lairr onglc uot
rreraih jabatar itu jauh melebihi jumhh.
gaji bulanen lang diterima bhr' dni
mana rnereka mengembilikan modal &n
mengejar untung kalau tidak dari Lon4o?
Kecuali mereka ydng sudah kaya raya daa
senang bederma pada bangsa &n ra\mr

Yary juga mernbuat terc€Dmg hilUrr
politik dan birokrasi pemerintahan 5zr4;
ada telah ilut berperan merusak kader dan

bangsa tertraik l'}ara ahirts
kamptrs dan LSM lang Pada mulau-ta
terpanggil masuk ke dalamnya umk ih't
memperbaiki pemerintah"rr dan toadisi
bangsd begitu rapuh.daya tahanuya &ri
vinrs korupsi.

Bisa jadi hal ini disebabkan dua frlrton
integritasnya yang lemah serta bnpsi
yang irrlangsung secara sistemik dan ter-
lembaga sehingga sulit bagi seseorarrg

menglindar, sekuat E)a pun daya tah-
annya- Lebih rnenyedihkan lagi kalaudat
awal lre sana. memang mengejar untung
materi melalui jabatan yang diraihnya
karena parpol dipandang sebagai sebuah
peirusahaafl pengeboran tambang

I'{elihat hasil ieformasi yarg ternyata

lairfr aari yang dibayangl<an dan diharap'
kan, waiar jika muncul gaEasan membaca

182

oan menulis ulaig agenda bernegara ini
Para intelektual dan politisi yang memiliki
salrarn Calam merutnuskan reformasi dan
nrernbuat . amandemen UU sebaiknya

bercrmi guna mengeveluesi secara jujur,
hgas dan mendalzrm demi kepentingan
bangsa dan negara-apa pun af,liasi par-
tainya Termasuk evaluasi terhadap pro-
duk UU dan impienrentasinya lang dinilai
me4iadi sumber malhpetaka- Di sini sosok
presiden bisa menjadi pemrakarsa-

Jangan sampai mentah

Semangai dan kohesi kebangsaan Indo-
nesia yang belum solid dan rnatang jangan

sampai mentah dan berantatan oleh prak-
tik demolaasi ereneah hati- Yaitu kebe-
basan yang ak dioare.ogi delgan kete-
gasan hukum dan perneriniaban bersih

Kini semangat &n. r6lixi |pmurrlis-
me, baik etrrisitas malpin agama lebih
menguat ketimbang semangat dan kesa-

daran ker*zrganegaraan- -lgenda besar
bangsa dan negara tettejak oleh manuver
kekuatan komunalisrne lzng memuncul-
kan konflik vertikal &n borizontal. Ke-
kuatan elaklusivisrne&om,raalisme ini ju-
ga seenalorya meErmpas wilayzh publih
sementara kelorabn negard sepertinya le-
mah atau melakuhan pembiaral

Jadi, parpol sebegai pilar bernega::a
telah dibajak oleh kekuatan uang se'
mentara wilayah rian keterrteraman publik
diganggu cleh kekuatan komunal yang

menggerogoti semangpt keindonesiaan
yang jadi amanat para pendiri bangsa Di
tengah keraguan menebak dan memilih
calon presiden dan wapresnya, Pemilu
2O14 jadi momentum menentukan nasib
bangsa akan bang[it atau kian terpuruk?

KOMARUDDIN HIDAYAI
Rektor UIN Syaif Hidawtulloll

Jakarta

rupsi untu rosl

1
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Ilr-r. residen Susilo Bam-p bangludhoyono
I tehh mengabulkan
pgrmohorian grasi dari
terpidana kasus narkoba
yang dijululi ratu mari-
yuana: Schapelle Corby.

t
Banyak pihak di dehm Eged

terkejut dengan lcfrrrc! P13-
siden. Menteri Sehr:tirir llgra
SuCi Silalahi beddt hrE h-
siden melakuliintyL sitHah'bcr,-
etsh masrrkan dari .mi}tkamatr
Agu4g seolah'olali.Eesiiien b:r-
kan sahi-sahurya pihik ysng pa-
tut disala[<a.-L

IGsus Corty telah mgajadi isu

lpublk ai australi:i lcbsnyabn-warga 
Australia ma bahra

Corby tidiak sebaruqrye npar[
pat hukiunan dan rrtshnrrya
di Indonesia Ihr p*elirFs*m
dilakukar peinilu di sp4 iil
Corby muncul UnUrk rUpr-rdapat
suara dari ralryag pafiai politik
biasanya menjanjikan upaya bagi
pengembalian Cofty.

Di bawah tekanan
Siapa pun yqng menjadi per-

dana mentei{ di Ausitalia.alcm
berkonsentrasi .mengernbalikan

Corbyke Austalia ltu sebabnl,a
Pemerintah Austirlia ker:ip me-
nekan I+donesia agar Corby'biia
kembali ke Austalia Salah satu
benhrk tekanan itu berulang kali
meminta Indonesia agar me'ng-
adakan perjanjiAn pemindahan
rurapidana arrfa' of sentatceil
pason Melalui :pedanjian iqi
akan dimungkinkan narapidana
Aushalia, seperti Corby, menja-

lani sisa hukuman di negaranYa-.

Yang ditakukan Austra-
lia-mengembalikan Corby-wa-
jar dan dapat dimengerti karena
setiap negara rnempunyai kewa-
iiban melindungi warga rre-
garanya- Yang tak wajar justru
sikap Pemerintah Indonesia- Pe-
ngabulan permotronen grasi bagi
Corby oleh publik dianggap tidak
<taFr dsngan perlindungan Pe-

r*ich Indonesia terhadap
milg4 a di luer -uegeri yang
meng[adapi masalah hukum.

Sad ini para tenag kerja In-
donesia Laap meoemui masalah

di Malai'sia dan
fuab Sadi Pera nela5ran Indone-
sia yang diberi upah untuk mem-
bawa imigran gelap ke Australia
ditahan oleh otoritas Australia
t"rFa jelab kapan persidangan-
n;r4 term:suk merekayang diba;
wabumur.

PararJayen ini tanpa diminta
Fmerintah Indonesia akan di-
kmbalflsn.f"h AusEalia kar.ena

telah jadi b&a tenendiri. Saat
ini Aushalia menghendaki jika
mereka dikernbalikan ke indo-
nesia akan diztili dal divonis.
Tak heran jflre dalam {IU Ke-
irnigrasiae Indonesia kini ada ke-
tenuar tentang kriminalisasi
terbadap penyelundupan manu.
sia I(etenEran ini merupakan
"pesanan" Aushalia

Bchu iagi, pdaWNI yang se-
da4berada di Singapura dimin-
ta diekshadisi oleh otoritas Aus:
trali4 seperti ialam kasus Radius
Christanto. Bisa jadi hd yang
sama akan terjadi terhadap_ para
mantan pejabat militer yang di-
tuduh di Australia melalnrl<an ke-'jahatirn 

internasional.

Sikap pemerintah Yang tidak
dalam memberi Per-

lirdrogan kepada *.a{ganya
&"9.n perlakr:an terhdaP war-
ga Degaxa asing yang remilfti
melah huhlm dad Deg[a be-
sar seperti en*dh mthlat
publik nielihd pemeriud le-
meh

Ini tak taidi padalIry4rrt
oegara keo;l, tetapi tak m-l.h
menyeral riari tekanan negAn
besar.- Kee terjadi la$s
Miriael Fry, seorang anak mrda
yaryfilnllr cambuk k€tra
nplalnrken vanaafisme, ia hf4
fihrrlnm q$ .Periredd
-{,neri}a Sertat mengecarn, beb'
larmeqrrcm-

Rak5rat l*lrmesia tentu ah
barya tEFda pemerinhh ffLa
pemimh bisa bersikep sel,etd
Femerintah $ngapura Ted$ih
laSL Plg dilakrrkan Co$Y menr-
pokan tindak pidapa yang dapat
merusa& "*k bangsa.

Ji}a srF penilbrinta| berpikir
sedilft pqiang tentu
gasi til'k ik"n dilal0kan karc.na
perDberian grasi berakilat pada
ketidal&oosistenan. pemberan-
tas-n perdagangan narkoba

Inkonsistensi akan terjadi jlg
karena be-lum tentu Presiden
SBY mengabukan grasi yangdia-
jukan pemohon asal Nigeria atau
Thailard- Tedebih lagi terhadap
wareanfl sendiri,

Membantah
Mesi<i Pemerintah Asfalia

membantah adanya deal tertentu
ter*ait pemberim grasi kepada
Corby, bantahan ini sepertinya
sulit bisa diterirnalogika Publik
memercayai bahwa ada deal }hu-

Oleh HIKMAHANTO JUWANA

183

il
::,

sus terkait dengan pemberia-n
grasi ahtarpeiabat kedua negara-

Ktrircllslaliiaditubur. Gra-
si teleh dibei{km dm tidak
mlqg\in di""brr Dalam konteks
ini;: sehafiriryra perirerintah me"
lalnrkan tiga hal

Pegtama pemerintah harus
secara terbuka memberi alasan
mengapa grasi diberikan kepada
Corby. Tentu.alasan ini harus
lnrat sehilgga dapat neyakinkan
publik agar pemberian grasi da-
pat dipahami.

Di masa silam pala peme-
rintatta.o Soehartu, lndonesia
neugatat dari Australia untul
msrleJgrtan sumber daya rni-
tr aL di Palung Timor dengan
barEr berqa pengakudn Aus-
tralhe$adap Timor fimur (ke-
tte ih) sebagai wilayah Indone-
si4

Kedua, pemenntah hanrs me-
minta As-tralia agar oeperlalnian
tidel -psngganggu" warga ne-
gara hdonesia Peristi*"a seperti
mautan Gubemur Sutiyoso yang

dipanggil ke pengadilan.\ustralia
uiut"*-ir:""g lae sana halqsl
filptilerr Pemerintah juga ha=]

rus meminta Pemerintah Aus.r
lralia memastikan ekstradisi. ter-
hadap warga neg4ra lndonesia
yang bers6mbunyi di Arrstralia

Ketiga, pemerintah harus Ie-
bih berkomitrnen dalam mem-
berikan perlindungan kepada
rxarga negara Indonesia di luar
negerl Yang dilakukan Australia
tertradap Corby harus menjadii
contoh bagi pemerintah-

HIKMAHANTO JI,IWANA
. GutuksarHukuqn

I ntqnasional, Fak ultas
Hukunt Univenitas Indonaia
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f T -f ampir setiap bangSa per- hfukan tzk ditopang institusi politik -vang taan bahwa rnayoritas pemir-pin politik
I H nah melakoni zaman beluat-bere\4r. dari kelompok yang dominan sekarang

I I V*g ;tJ#.-O-f *Lu 
-_ 

Ihwal keiE$'erakaran ini karena seki- adalah juga' generasi-lama rang di era ke-
.. ---- an lama institusi-institusi sengaja dilurn- dil<tatoran Orba tak dapat berkuasa di

seDaD oan Kesalanan ltu pemlm- pul*an-Ilanyadengancaraini-iamembe- republikini Ir{erekahanyaja{ipelengkap
pinnya berkuasa terlalu lama- i.i t.tut*rrro perrguasa otoriter berkuasa ke'iruasaan otodter iht fiyifij O.ba v*S
Dan bangsa yang ia pimpin tak lamadanmembangunmonumenpcrsonal sesunggulurF mcngingint<an. kekuasaan
.siap untuk kepemimpinan baru, untuk dirinya- Ketdkber.akaran inilah yang sekian lama, tetapi ta! cukup punya sikap

teriepas apakah msf;ka punya !!lgi.dt. 11i sejak 
1e28. K.etika ki. ? rne_mperbafti keadaan diera mereka. -.

*adGinsaratdansainsrd- ffit5H5lHriln#;ifff:l*,Jfffi,fHffi;JH#*ffi
tinggi a'rau tidak . 

"Ir",i 
gg, budiya mengliadapi ko4- " peirimpin potensial-di era itu. Mtjreka:

4o
-t.-.,i ':.i

1

I

I

I

Terlepas dari kebaikan dan prestasi
yang ditorehkan para pemimpin 5rang.ber-
kuasa sangat lama ini sejarah seialu me-
nyediakan cara lrang ldras menjatuhkal
"hukunan" serupa dari zaman ke zaman-
Unhrkbangsa atay komunitas yang gagap
regenerasi, sejarah "menghukum" komu-
nitas ifu dengan proses transisiyangkeras,

lberlarut-larut, dan sering diwarnai polari-
'sasi-entah bipolar atau Eultipolar-Fng
t4iam saat alihirnya regenerasi datang-
Tidakkalr sebqgairnana amhrsi, rqerrerasi
juga hukum besi alarn? Indonesia r.k
dikecualikan dari hularm ini, seunik apa
pun klaim kita tentang Indonesia

B.ukan untukrakyat 
,

,{kibat regenerasi yang memang barus
tib4 Indonesia dihadapkan pada dua piiih-
an. Pertama, Indonesia harus mengambil
'poia keircmimpinan lain yang kuat untuk
men5,ingkirkan.warisan dari pemimpin la-
rna. Inilah.yang terjadi pada kepemimpin-
an Presiden Soeharto sejak 1966 sa.rnpai
f99& yang secara berdarah-darah mem-
bersihkan warisan politik Bung.Kamo.

Kedua melahirkan hansisi berlarut-la-
rut ketika sistem terbuka lanq coba dila-

pleksitas lndonesia di depaa mata
Sebuah komplekitas yang sekian la-
ma "didisiplinkan" dengan tongkat
komando dpn lars.

Kompleksitas yang menyeruak
ini melibat*an berlapis-lapis as-
pirasi ekommi kultural, potitrl<,
psikobgis-Para pemangku ber-
agamkependngan ini pun bisa
berasal dari kalangan rakyat
kebanyakan nraupun jejarilg
kepentingan antar-elite.

Tak mengherankan jika pe-
mimpiny6ag'lahir di era Refor-
rnasi menghehiskan waldu le-
bih ban,.ak mericari Utik-titik

kemudia.u mengarirbil jalan kompromi
karena tak sahr pun kekuatan politik
yang bisa bediri senidin (u,ga tak cu-
kup percaya din) tanpa topangan ke-
kuatan lein yang kunng lebih sama

m4ni,Adm5ra
Karena k$uaftan saling me-

uopang di antara kekuatan ini
lebih untuk kebutuhan sintas,
korrprcmi ]ang dicapai pun se-
ring tak berlandaskan kesamaan
yisi dal plafiorm politik Banyak
koalisi te$ena* lebih karena
kehfithatr hadir di pentas po-
litik Tak apl lagi, yang paling

dikoftankan dari koalisi untuk kes-
keseimbangan baru dalam suasana intasan kelornpok @a akhirnya ada-
terhryung-liuyung Titik keseimbangan .lah warga negara dan generasi muda-
baru ini harus dicari dalam moa kom-
plomi di antara kekuatan po[L'k yang Pengusir macan
tunganglanggangkarenatongkatki'mar- Generasipemimlinmudaakhirnyaha-
do pendisiplin rnereka patah pada 1Q98. rus menanqEungbeban lcesalahan pemim-do pendisiplin rnereka patah pada

Ius menangguDgbenan kesalahan-pg-hl
Mereka inilah 5'ang sekian lama di3!ng- 'lrin tua masa kini yang dulunya tak bera'Li

kirkankekuasaandiktatorOideOam'yhng menggugat secara serir.ts kekuasaan oto-
berkuasa lama secara pergonal. Mereka riter yang berlangsung lama Sala tak
terdili dari pebisnis nirkeluarga Cendan4 punya cara lain untuk menggambarkan
keluarga politik historis penantaag pengu- situasi ini kecuali deutpn sketsa fenomena
asa otoriter Orba dan pemimpin kultural. leher botol di pintu masuk sebuah stadion

Keadaan itu diperparah dengan kenya- karena ada macan tuaberjaga di4ana
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sme Pqsca
aleh ABDIL MUGHIS MUDHoFFIS' l/:f atu dasawarsa lebih

\ Irrdorr"ria telah me:
L) Umpaui Orvle Baru
yang otoriter Alen tetapi,
mengapa persoalan radi-
,kalisme dan kekerasan
hgama justru terus me-
ningkat?

,t
Selarna ini ada dua perspektif

dominan dalam menjqlaslon ma-
ralmya liel<erasan agarna di era
demobasi itu pendehatan lorltu-
ral dan keariranan Pendekatan
kultural menekankaa pada "spek
[reryrampuan masyaraliat dalam
membangun kerukunan antar-
aga{na futin}44 kek6rasan agama
tenis meiringkat karena nusya-
rakAt dianggap lemah dalam
mernbina toleransi InL antara
laid,:dapst dilihat Ced muacril-
nya }eiompok-kelompo& idole-
rAIL

Solusinya dengan mengii'.eu-
sifkan dialo3,lintas ima& teiuta-
ma ]ang dipelopori para perru-
kanya. Sayangn5a, di beberapa
tempat dialog sernacam itu
sering kali bersifat seremdnial.
Kekerasan agama tetap saja
ada

Sebaliknya menurut pende-
katan keamana.r. menirgkabrya
kasus irrtoleransi akibat kapasitas
negara kian lemah pasca-Orde

Bani dalam menindak kelom-
intoleran, tak

seperti di masa otoriter Soehalto
dul. u Konse&ugDsiry4 perlu
negara b€rtano2ri l*i seperti
masa Orde Bam untuk dapat
menjaga kerukunap umat ber-
agama

Meski tidak din;mkan secara
sengaj4 setidald,ya inrldr asumsi
yang tedondung dalam pende-
kabn keamanan Namun, ketak-
munglirri untrk hembali ke
masa otoriter termanifestasikan
dalam pembentukan instrumen-
inskurnen yang mcnggqnbark4n
kekuasam negara Jrang tak terba-
tas, seperti ilalim pembentukan
qatuan polisi antiteror (Densrirs

88). Penjelegn serngcarn ini da-
pat diliha! misalnya, ddam tulis-
an-tulisan Noorhaidi Hasan
(2O(Z 2OO8) atau Txhary Abvza
(20{-7). 

:

KeCua peodekatan di atas
*Bndaite; seperti ada kon-
tradiksi delam demohasl Di satu
sisi ruary.paffstpad dan kebe.
basar semakfui teftuka, tetapi di
sisi lain kondlsi ihr memberi pe-
Iuang menguatnya komurulisme
Oaca lahinrya kelompok-kelom-
pok radikal intoleran) yang
menganqun demolcasi, semeh-
tara kapasitas negara dipandang
iemah rlalam rnenindak aksi-aksi
intolerari

EkonomFpolitik
Secara prinsipiil, kedue penje -

lasan di atas sebenernya takjauh
berteda danhemiliki kelemahan
yang Sama Pertam4 lceduanya
abai dalim melihat dinamika
ekonomi-politik Orde Baru lzng
turut memengaruhi lahir dan
menguatnya radikaliSme di era
demolo,^asi Sikap gamang dalam
menerima demokrasi-yang me -
libat adanJra kontradiksi di,&-
larnnyd-karena penjelasan png
ada selami ini inengabeikan as-
pek sejerah itu.

edahat kelompok-kelorirpok
intohran-terutarna yang meng-
Sunal<an sirnbol-simbol Islam-
justru lairir dari dinamika politik
era Soeharto Adanya represi ter-
hdrF d$IoDen-eksponen lilarn
oleh Ode'Baru adalah prakondisi
]raag melehirlren kelompokke-
lospqft rst-ro politik yang into-
l€ran iht.

JdL ahor-alcor Islam politik
yang-rdftaf dan intolerart bu-
katr prodre baru peiode demo-
laasi, melainkan warisan sejarah
dalam preriode otoritarianisme.
Kelompok-kelompok jihadis, ter-
utama yang betorientasi mene-
gald<an negara Islanuberakar da-
ri gerakan Iglan pada masa lalu
)iang tertls-menems ditekan se-
panjang Orde Baru. Aksi-aksi ra-
dikalisme ],ang bertajuk "terof

pun sangat mungkin buah dari
ma4lnalisasi politik pada m."a
lalu; tidak semata-mata pengaruh
ideologi yang.diimpor dari l.-rar

Demikian pula kelompok-le.
lompok pararriiliter yang berG'
rientasi menelakkan nahi mung-
kar (mencegah .kemungftaran)
me-lalui aksi-a.ksi iweep ing, meru-
pakan produli dari djnamika.po-
litikOrde Baru Namun, sebagian
di antara kelompok itu tidak ber-
aliar pada gerakin:Islarn politik
masa lairf rnelainka:r pada ke-
lompok-kelompok preman ter-
organisasi yang dikontrol oleh
Degara $ihat Ian WilsorL 20O8).

felemalnn kedua penjelas-
di atas juga cen-

derung mengabaikan perhatian-
rya aE dinamika ekonomipoli-
trt pasc+.Orrde Bhru dalam kon-
tesei kekuaiaan di tingkat lokal.
Padahal, alsi-aksi intclerarl ter-
masuk yang menggunakan cara-
Clra kekerqsalL hampir selalu
bensirigungnn dengan perta-
rungaa elite akibat fragmentasi
kehusaan di era desentrdisasl

Surdi yang dilakukan oleh Ro-
bin hrsh (2008) dala'n hrlisan-
rry4 @ional Shaia Regulations
in Indonesia: Anomaly or
Slmptom, misalnlq rnenyimpul-
kan bah.;r,a kemunculan peratur-
an daerah bernuansa syariah di
beberapa tempat lebih meng-

!
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Lupo
Kasus Soeharto?

Oleh FEBRI DIANSYAH

ei2OL2 hampir
berakhir. Tahun
ke-14 setelah Or-

de Baru tumbang. Siapa di
antara kita yang masih
ingat kasus Soeharto?
Mantan Presiden RI ya4g
lolos dari dakwaan
korupsi oleh kejaksaan itu
dinyatakan tidak, rnelaku-
kan perbuatan melawan
hukurn, oleh pengadilan
hingga Mahkamah Agung.

Jika lernbar sejarah dibalh
teriakan yang paling berkuman-
dang I4 tahun lalu adalah turun-
kan Soeha.to dan berantas ICCri.
Hingga akhirnya diterbitkan Tap
MPR No XIA4PRA998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dari KKN.

Jika Tap IVIPR itu dibaca cer-
ma! sehanrsnya kita phham, sa-
lah satu amanat penting refor-
masi ternyata belum dikerjakan
dengan cukup baik Pasal 3 dan 4
menyebutlibn periunya pemerik-
saan kelayaan dan pemberan-
tasan korupsi secara tegas ter-
hadap pejabat negar4 mantan.
pejabat negar4 keluarga dan
kroninya maupun pihak swas-
tA/konglomerat termasuk rnan-
tan Presiden Soeharto.

Bandingfun dengan apa yang
terjadi di Mesir. Hosni Mubarah
yang berkuasa 30 tahun di Mesir
dituntut hukuman mati Dua
putranya pun ditahan dengan tu-
drrhan korupsi saat sang ayah
berkuasa- Mubarak tetap dihadir.
kan di pengadilan meskipun ber-
ada di atas tempat tidur dorong
rumah sakit dan sel berjalan. Sa-
yangnyq. fenomena Indonesia
plu+91[g1gSkg])uadiban-
dingkan dengan proses hukum
yang terjadi di Mesir ataubabkan
Filipina, Nigeri4 dan Peru

cenganglgn hing-
ga saat ini. Di tem-
patberikutnyaada
Eerdinand Marcos
@ilipina) senilai 5
miliar-lO ririliar
dollarAS; Mobutu
Sese Seko Q,atre,s
miliar Collar AS);
Sani Abacha (Ni-
geri4 2 miliar-S
miliar dollar AS);
dan Slobodan Mi-
losevic (Ser-
bia,/Yugoslavia)
dengan 1 miliar dollar AS.

Angka-angka di atas mungkin
belum tenfu angka dalam malora
pembuktian hukum karena itu
masih perlu dikejar dan dibulci-
kan. Akan tetapi, keseriusan ne:
gara-negara yang asetnya pernatr
dicuri menjadi sangat penting.

Bdberapa neg3r4 scperti !'ili-
pin4 memberikan harapan. Ber-
usaha selama 18 tahun dengan
Commision on Good Govern-
ment (PCGG), hingga tahun
2004 Filipina berhasil mengem-
balikan aset Marcos dari Swiss
senilai 624 juta dcillarAS. Nigeria
dengan menyewa kantor hukum
profesioryl Monfrini & Parhrery
berhasil mei"ebut aset Sani Aba-
dra sekitar 505,5 juta dollar.{,S.
Bag-aimaru dengan pros--es hu-
kum di Indonesia?

Menggugat yayasan

Ap4ah Indonesia pernah
mencoba merebut.aset-aset Jxang
"dicuri" pada zaman Orde Baru?
Y4 pernah. Namu& sayang dak-
waan jaksa fumbang sebelum
pembuktian dilakukan. Dengan
alasan sakit permanen, hakim
menyatakan tidak menerima

Gugatan perdata pun tak man-
jur. Bahkaru hingga tingkat Mah-
kamah Agung dosa masa lalu
seolah "dicuci". Soeharto justru
drnyatal<an tidak rnelanggar hu-
kum. Hanya Yayasan Superse-

dugaan ' penya-
lahgunaan ke-kua-
saan selama men-
jaba! tetapi harrya
sebagai ketua Ya-

Srasan Supersemar.
Yayasan ini dinilai
menyalahgunakan
uang yang diberi-
kan oleh nega-ra-

Sungguh jang-
gal Apalagi, di sana
disebutkan pener-
bitan PP No

' LsA976 yang jadi
asal muasal penl.sihan laba ber-
sih bank pemerintah yang lalu
ditumnkan melalui Kcputusan
Menteri Keuangan
$3/KMf-Ory1978 dianggap se-
bagai sesuafu yang benar. Di-
katakan, "dalam mencapai tujuan
negara R[, pengu$at menerbitkan
PP 15fi976". Artin5,4 Presiden Rl
yang diwakili Jalaa Agung wakf,u
itu membenari,<an kebijakan So-
eharto. Padahal. bukan tak
mungkin korupsi dilakukan de-
ngan bungkus kebjjakan dan
aturan sehingga seolah-olah ia
benar secara hukum, tetapi bu-
suk di dalanr-

Kemudian, posisi Soeharto se-
bag;u dirccting mlnd atau pengen-

' daliyayasan gagal dibuktikan.Ar-
tin1a, kecil kemungkinan kerygi-
arr yang harus diganti yayasan
bisa ditagih k-epada Soeharto atau
ahli wafsnya. Ialu, berlebihan-
kahjika dikatakan gugatan terse-
trut justru merupakan gugatan
"memenar rgkan" Soeharto?

Kini 14 tahun telah berlalu.
Apa yang bisa dilakukan? Tin-
<l;lan konlcet terdekat yang bisa
dilal<ukan adalah eksekirsi putus-
an MA dan menyelamatkan aset
senilai .315 

juta dollar AS-atau
kira-kira Rp 2,9 triliun dalam
kurs hari ini-cian Rp L39,229
miliar. Selain itu, kita menagih
janji Jaksa Aguag untuk meng-
ajukan gugatan perdata terhadap

I86
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LAMPIRAN 2 

Tabel 1 Klasifikasi   Jenis, Bentuk, dan Sumber Idiom 

I. Ungkapan        

Hari,Tanggal,

Bulan, Tahun 

Hlm Data Bentuk Idiom Sumber Idiom 

Penuh Sebagian BT NB BA BT NW KB AM UK OR 

A. Senin, 2 - 

4  - 2012  

 

6 
 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

 

(1) Ujung-ujungnya menyeret siapa pun 

yang terlibat untuk disidang di meja hijau 

dan selanjutnya meringkuk di hotel 

prodeo.  

 

(2) Rakyat bukan sapi perahan atau tumbal 

untuk tegaknya pemerintahan yang 

gonjang-ganjing, defisit keuangan, sebab 

salah urus.  

 

(3) Tegasnya, seorang Presiden tidak boleh 

cuci tangan atas kinerja anggota kabinet 

sendir.  

 

(4) Namun, SBY lebih memilih membentuk 

Satuan Tugas Mafia Hukum ketimbang 

campur tangan langsung membenahi 

institusi kepolisian dan kejaksaan yang 

berada langsung dibawah kekuasaannya. 

„turut mencampuri (memasuki) perkara 

orang lain.  

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

  √     
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B. Selasa, 3 - 

4 – 2012 

6 (5) Dalam dua kasusu tersebut, tidak tamak 

keseriusan partai politik pengusung calon 

untuk mencarikan jalan keluar dalam 

menyelesaikan permasalahan yang 

terjadi. 

 

√           

C. Rabu, 4- 

4- 2012 

7 (6) Ketertinggalan inilah yang menjadi 

pemicu mengapa mereka angkat senjata.  

 

√        √   

D. Kamis, 5–  

4  -  2012 

6 

 

 

7 

 

 

 

7 

(7) Dalam pengibaratan Biksu  Parekh, 

seperti mata uang dolar AS, padahal 

hanya merupakan salah satu mata uang 

yang jadi ukuran bagi segenap mata uang 

lain di dunia. 

 

(8) Di kota ilahi Yerusalem, pemimpin 

agama saleh, penguasa dunia perkasa, 

dan massa bergerombol garang bersatu 

hati dan berpadu angkara menimpakan 

penyiksaan dan kutukan kepada seorang 

Nabi welas asih. 

 

(9) Gereja diajar terus menerus dengan 

rendah hati berseru”Ampunilah mereka” 

sebagai pengakuan terhadap dosa sendiri 

dan dosa seisi dunia dan sebagai 

pengakuan bahwa pengampunan 

bukanlah kelemahan, kekalahan, dan 

kebodohan, melainkan sanggup 

membuahkan kekuatan penebusan dan 

pembebasan yang dahsyat, yang 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

√ √ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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mengubah sejarah pribadi dan dunia. 

 

E. Sabtu, 7 – 

4 – 2012 

7 

 

7 

(10) Ibaratnya, raja bermental baja, harus 

lebih tabah dibandingkan dengan kawula. 

 

(11) Kaum papa yang putus asa tinggal 

berharap bakal datang satria piningit 

yang konon akan memandu bangsa ini 

meniti jembatan emas. 

 

√ 

 

√ 

   √ 

 

√ 

      

F. Senin, 9 – 

4 -  2012 

7 (12) Tidaklah mngherankan apabila perilaku-

perilaku politisi kutu loncat, menyalip di 

tikungan, pahlawan kesiangan hingga 

karakter topeng, kera mereka lakoni. 

 

√          √ 

G. Selasa, 10 

–  4- 2012 

6 

 

6 

 

6 

(13) Biasanya sifat ringan tangan yang 

dimiliki seseorang itu tebang pilih. 

  

(14) Si pelaku pasti memperhitungkan itu 

sehingga dalam tindakan ringan tangan 

itu dalam lubuk hatinya tersembunyi sifat 

pengecut dan tidak jantan. 

 

(15) Mereka pulalah dengan segala 

keterbatasannya yang membuka 

lapangan kerja bagi anak-anak putus 

sekolah karea ketiadaan biaya. 

 

(16) Mari bergenggaman tangan memajukan 

Aceh, tanoh indatu wareh memajukan 

Aceh. 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

       

 

 

 

 

√ 
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H. Rabu, 11 - 

4 -2012 

6 

 

6 

 

6 

(17) Pemberian akses terbatas ini memang 

seyogyanya berlaku tanpa pandang bulu.  

 

(18) Tindakan itu harus dilihat sebagai mata 

rantai keterlibatan sipir pada umumnya.  

 

(19) Bagi sipir, pengedar dimanfaatkan 

sebagai mata air finansial jika lembaga 

butuh dana untuk kegiatan yang tidak 

dianggarkan sebelumnya. 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

        

I. Sabtu, 14 

– 4 – 2012  

 

6 (20) Setelah memenangi voting, mereka 

menebar tawa, ekstase, saling tepuk 

dada, dan saling punya sesame teman.  

 

√  √         

J. Selasa,17– 

4- 2012 
6 (21) Pemerintah pusat perlu beralih dari UN 

yang dilaksanakan secara pukul rata.  

 

√        √   

K. Rabu, 18- 

4 -  2012 
6 (22) Kalau ada oknum anggota KPU yang 

main mata dengan partai atau calon 

peserta pemilu tertentu, sudah pasti akan 

mengurangi kualitas hasil pemilu.  

 

√  √         

L. Kamis,19 

- 4- 2012  

 

6 

 

 

6 

 

(23) Untuk kelas metropolitan, demonstrasi 

menjadi lampu kuning jika diikuti lebih 

100.000 demonstran dan lampu merah jik 

lebih dari 500.000 demonstran. 

  

(24) Untuk kelas metropolitan, demonstrasi 

menjadi lampu kuning jika diikuti lebih 

100.000 demonstran dan lampu merah jik 

lebih dari 500.000 demonstran. 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 
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7  

(25) Lalu, siapa bilang pasar bersimpang jalan 

denagn nasionalisme?  

 

(26) Kendati demikian, laksamana 

purnawirawan yang pernah anak buah 

Sudomo diam-diam menyelamatkan 

sejumlah aktivis mahasiswa yang 

mestinya ditahan setelah Peristiwa 

Malari dan peristiwa Bandung.  

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

M. Sabtu,21- 

4 – 2012 

7 (27) Dengan kata lain, ibu- ibu PKK yang anti 

korupsi adalah seorang musuh dalam 

selimut bagi para koruptor. 

 

 √       √   

N. Senin, 23–

4-  2012 

6 (28) Fungsinya memang lebih banyak sebagai 

uang muka agar kualisi terbangun.  

 

 √ √         

O. Selasa,24- 

4 -2012 

6 (29) Akan tetapi, tentu dengan catatan, KPK 

yang benar-benar bisa diandalkan;tidak 

melempem seperti sekarang, yang mudah 

masuk angin 

 

√    √       

P. Jumat,27–

4- 2012 

7 (30) Ibaratnya apa bila jagung atau padi hasil 

pemuliaan para peneliti kita disorot oleh 

Vietnam (yang sudah menjadi anggota 

UOV), lalu didaftarkan ke ICRA, kita 

akan gigit jari. 

 

(31) UU ini juga ibarat macan ompong.  

 

√ 

 

 

√ 

 √  

 

 

√ 
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Q. Sabtu,28 – 

4 – 2012 

6 (32) Jika bahasa ilmiah mengandaikan satu 

kalimat satu informasi (efektif),dalam 

bahasa yang mati, 1000 kalimat hanyalah 

omong kosong. 

 

 √       √   

R. Selasa, 1- 

5 2012 

6 (33) Unjuk rasa itu telah memaksa Menko 
Perekonomian turun tangan untuk sebuah 

penetapan upah minimal tingkat 

kabupaten. 

 

√  √         

S. Jumat, 4 – 

5 -2012 

7 

 

 

 

7 

(34) Pesannya sederhana, tetapi layaknya obat 

racikan sangat “cespleng” dalam 

membuka mata publik terhadap inti dari 

kampanyeengendalian tembakau yang di 

dukungnya.  

 

(35) Bahkan, kolega saya sering bercerita, ia 

mendengar informasi jika Bu Dokter 

kerap turun langsung mendengarkan 

keluh kesah masyarakat dengan hati dan 

kepala dingin.  
 

√ 

 

 

 

√ 

 √ 

 

 

 

√ 

        

T. Senin, 7- 5 

– 2012 

6 

 

 

7 

(36) Dan, untuk sementara waktu, biarlah si 

pemimpin biasa menyelesaikan tugasnya 

dengan tenang sebelum semua itu kita 

simpan sekadar catatan kaki dalam 

sejarah.  

 

(37) Ketika fakta sejarah, adab, dan budaya 

yang mengisinya kita pahami hanya 

dengan perangkat akal ( rasional), bisa 

dipastikan ia akan menuju jalan buntu. 

 

√ 

 

 

 

√ 

 √       

 

 

 

√ 
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U. Selasa, 8- 

5 – 2012 

6 

 

 

 

7 

(38) Apa pun alasannya, tindakan arogan 

menenteng senjata api kepada rakyat 

sipil yang belum tentu bersalah apalagi 

meletuskannya ke atas merupakan 

perilaku yang sangat tidak simpatik.  

 

(39) Di tangan pria yang mahal senyum itu, 

masyarakat Rusia menyadari bahwa 

kapitalisme telah merangsek negerinya 

secara membabi buta 

 

 

 

 

 

√ 

√   

 

 

 

√ 

√       

V. Rabu, 9 -

5-  2012 

7 

 

 

 

7 

(40) Boleh jadi peta politik internasional telh 

kembali kepada masa lalu, dimana AS 

kini terlibat perang dingin denga Rusia 

dan sekutu- sekutu terdekatnya, seperi 

China, Iran, dan Korea Utara. 

 

(41) Bulan ini, kami menjadi tuan rumah 

dalam pertemuan lima Negara pemilik 

senjata nuklir yang digelar untuk pertama 

kali. 

 

√ 

 

 

 

√ 

          

 

 

 

√ 

W. Kamis,10 

–5-   2012 

6 

 

 

6 

(42) Pada dasarnya konse ini bertujuan untuk 

menciptakan suatu rekonsiliasi atau jalan 

tengah dari dua persoalan besar ekonomi 

modern.  

 

(43) Spektrum tak dapat dibiarkan dikuasai 

penuh atau disalahgunakan oleh 

penguasaan yang berat sebelah di tangan 

siapapun.  

 

√ 

 

 

√ 

       √  

 

 

√ 
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X. Jumat,11

– 5- 2012 

6 (44) Hanya dengan langkah dan tindakan 

besar  Abraham Samad tidak dicap atau 

dituding sekedar sebagai si mulut besar 

yang kemudian terkubur dalam bubur 

panas yang ia ciptaka sendiri. 

 

√  √         

Y. Sabtu,12-

5 -2012 

6 

 

6 

(45) Merekalah yang harus berhadapan 

dengan politisi yang gelap mata.  

 

(46) Di kedua kasus itu, akal sehat 

dipermainkan.  

 

√ 

 

√ 

 √ 

 

√ 

        

Z. Senin,14– 

5-  2012 

6 (47) Dengan kata lain, untuk tahun ini 

kebijakan pengendalian subsidi BBM 

dapat dikatakan sudah tutup buku. 

 

√        √   

A.A Senin,21- 

5-  2012 

7 (48) Namun, sebagaimana berlangsung sejak 

17  Agustus 1945, amanat pelembagaan 

system demokrasi sosal itu terus- 

menerus ditentang pihak colonial dan 

kaki tangannya. 

 

√  √         

A.B Kamis,24- 

5- 2012 

 (49) Petinggi kita menutup mata terhadap 

fakta gamblang bahwa banyak dari 

generasi pra – RSBI mampu menempuh 

pendidikan tinggi di luar negeri, bahkan 

ada yang berprestasi gemilang.  

 

√  √         

A.C Sabtu,26- 

5-  2012 

6 

 

(50) Semangat dan kohesi kebangsaan 

Indonesia yang belum solid dan matang 

jngn sampai mentah dan berantakan oleh 

praktik demokrasi setengah hati.  

√ 

 

 √     √    
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A.D Senin,28- 

5- 2012 

6 (51) Kedua, melahirkan transisi berlarut-larut 

ketika system terbuka yang coba 

dilahirkan tak ditopang institusi politik 

yang berurat berakar.  

 

 

√  √   √      

A.E Selasa,29 -

5 – 2012 

6 (52) Konsekoensinya, perlu negara bertangan 

besi seperti masa Orde Baru untuk dapat 

menjaga kerukunan umat beragama.  

 

√  √         

A.F Kamis,31 

-5-  2012 

7 (53) Sayangnya, fenomena Indonesia belum 

seujung kuku pun dibandingkan dengan 

proses hokum yang terjadi di Mesir atau 

bahkan Filipina, Nigeria, dan Peru. 

 

√  √         

 

II. Peribahasa 

1. Pepatah 

Hari, Tanggal, 

Bulan, Tahun 

Hlm Data Bentuk Idiom Sumber Idiom 

Penuh Sebagian BT NB BA BT NW KB NM 

A. Senin, 2- 

4-  2012 
7 

 

 

7 

(54) Ibarat petuah lama, membawa persoalan 

demikian ke ruang public sama saja 

dengan mencabik baju di dada, menepuk 

air di dulang terpecik ke muka sendiri.  

 

(55) Ibarat petuah lama, membawa persoalan 

demikian ke ruang public sama saja 

√ 

 

 

√ 

 √   

 

 

√ 
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dengan mencabik baju di dada, menepuk 

air di dulang terpecik ke muka sendiri.  

 

B. Kamis,5 – 

4-  2012 

6 (56) Masalahnya, tidaklah ironis bak ayam 

mati di lumbung padi kalau rakyat 

banyak negeri produsen minyak tidak 

sanggup membeli minyak?  

 

         

C. Senin, 16- 

4- 2012 

6 (57) Ketidakpedulian pada makna sejati dari 

ungkpan Tanah-Air mendorong 

pemerintah kita sekarang menerapkan 

teknologi modern pada urusan 

penerbangan, bukan untuk 

membangkitkan batang terendam di 

lautan 

 

√         

D. Selasa,17– 

4- 2012 

7 (58) Namun, sepertinya dua alternative 

terakhir masih jauh panggang dari api. 

 

√    √     

E. Sabtu,26- 

5-  2012 

6 (59) Kini nasi telah jadi bubur. Grasi telah 

diberiakn dan tidak mungkin dicabut.  

 

 

√        √ 

 

2.Perumpamaan 

Hari,Tanggal, 

Bulan, Tahun 

Hlm Data Bentuk Idiom Sumber Idiom 

Penuh Sebagian BT NB BA BT NW KB NM 

A. Senin, 16- 

4 – 2012  
6 (60) Berhubung mengabaikan asal-usul, kita 

bagai kacang lupa kulitnya. 

√     √    
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B. Senin , 16 

– 4-  2012 
6 (61) Para ekonomteknotrat pembangunan 

ekonomi kita juga merupakan penganut 

setia kedua lembaga finansial dunia 

tersebut, seperti kerabau dicocok hidung. 

 

√   √      

 

Keterangan: 

          BT : sumber idiom dengan bagian tubuh 

        NB : sumber idiom dengan nama binatang 

        BA : sumber idiom dengan  nama benda alam 

        BT : sumber idiom dengan bagian tumbuhan 

        NW : sumber idiom dengan nama warna 

        KB : sumber idiom dengan kata bilangan 

        AM : sumber idiom aktivitas dan kegiatan manusia 

        UK : sumber idiom degan menyebut ukuran 

        OR : sumber idiom dengan sebutan orang 

        NM  : sumber idiom dengan menyebut nama makanan 
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LAMPIRAN 3 

Data berdasarkan Jenis Idiom, Bentuk Idiom, Sumber Idiom 

 

I. Ungkapan 

a. Idiom Penuh  

1. Idiom dengan Bagian Tubuh 

(1) akal sehat  ( I. Y.      46. ) 

(2) bergenggaman tangan ( I. G.      16. )   

(3) bertangan besi  ( I. A.E.  52. ) 

(4) berurat berakar  ( I. A.D. 51. ) 

(5) catatan kaki  ( I. i.        36. ) 

(6) cuci tangan  ( I .A.      3.   ) 

(7) gelap mata  ( I. Y.      45. ) 

(8) gigit jari  ( I. P.      30.  ) 

(9) pandang bulu  ( I. H.     17.  ) 

(10) rendah hati  ( I. D.     9. ) 

(11) ringan tangan  ( I. G.     13. ) 

(12) kaki tangan  ( I. A.A. 48.  ) 

(13) kepala dingin  ( I. S.      35.  ) 

(14) main mata  ( I.  K.    22.  ) 

(15) mata rantai  ( I.  H.    18.  ) 

(16) membuka mata ( I.  S.     34.  ) 

(17) menutup mata  ( I.  A.B. 49.  ) 

(18) mulut besar  ( I.  X.     44.  ) 

(19) seujung kuku  ( I.  A.F.  53.  )  

(20) tepuk dada  ( I.   i.      20.  ) 

(21) turun tangan  ( I.   R.    33.  ) 

 

2. Idiom dengan Nama Binatang 

(22) macan ompong ( I.   P.    31.  ) 

(23) membabi buta  ( I.   U.    39. ) 

(24) sapi perahan  ( I.   A.    2.    )  

 

3. Idiom dengan Nama Benda Alam 

(25) bermental baja  ( I. E.   10.  ) 

(26) jembatan emas             ( I. E.     11.  ) 

(27) masuk angin  ( I. O.    29.  ) 

 

4. Idiom dengan Nama Bagian Tumbuhan 

(28) anak buah  ( I. L.     26. ) 
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5. Idiom dengan Nama Warna 

(29) lampu kuning  ( I. L.  23.  ) 

(30) lampu merah  ( I. L.  24.  ) 

(31) meja hijau  ( I. A. 1. )  

 

7. Idiom dengan Kata Bilangan 

(32) bersatu hati  ( I. D.      8.   ) 

(33) setengah hati  ( I.  A.F. 70.  ) 

 

8. Idiom dengan Sebutan Orang 

(34) pahlawan kesiangan ( I. F.     12.  ) 

(35) tuan rumah  ( I. V.    41.  ) 

 

9. Idiom dengan Menyebut Aktifitas dan kegiatan Manusia 

(36) angkat senjata  ( I. C.      6.  ) 

(37) pukul rata  ( I. J.       21. )  

(38) tutup buku  ( I. Z.      47. ) 

(39) jalan buntu  ( I. i.        37. ) 

(40) jalan keluar  ( I. B.      5.  ) 

(41) jalan tengah  ( I. W.     42. )  

(42) perang dingin  ( I. V.     40. ) 

   

10. Idiom dengan Menyebut Ukuran 

(43) berat sebelah  ( I. W.    43. )  

 

 

b. Idiom Sebagian 

 

1. Idiom dengan Bagian Tubuh 

(44) campur tangan  ( I. A.  4.    ) 

(45) lubuk hatinya  ( I. G.  14.  ) 

(46) mata air  ( I. H.  19.  ) 

(47) mata uang  ( I. D.  7.    ) 

(48) uang muka  ( I. O.   35. ) 

 

 

2. Idiom dengan Nama Benda Alam 

(49) senjata api  ( I. U.  38.  ) 

 

  

3. Idiom dengan Menyebut Aktifitas dan Kegiatan Manusia 

(50) bersimpang jalan ( I.  L.  25.  ) 
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(51) omong kosong             ( I. Q.  32.  ) 

(52) lapangan kerja             ( I. G.  15.  ) 

(53) musuh dalam selimut ( I. M.  27.  ) 

 

 

 

II. Peribahasa 

1. Pepatah 

a) Idiom Penuh  

1) Idiom dengan Bagian Tubuh 

(54) Mencabik baju di dada    ( II. (1). A. 54. ) 

(55) Menepuk air di dulang terpecik ke muka sendiri ( II. (1). A. 55. ) 

 

2) Idiom dengan Nama Benda Alam 

(56) Jauh panggang dari api    ( II. (1). D. 58. ) 

 

3) Idiom dengan Nama Bagian Tanaman 

(57) Membangkitkan batang terendam di lautan  ( II. (1). C.  57. ) 

 

 

4) Idiom dengan Menyebut Nama Makanan 

(58) Nasi telah jadi bubur     ( II. (1). E.   59. ) 

    

 

2. Perumpamaan  

a) Idiom Penuh  

1) Idiom dengan Nama Binatang  

(59) Bak ayam mati di lumbung padi   ( II. (2). B. 56. ) 

(60) Seperti kerabau dicocok hidung.   ( II. (2). B. 61. ) 

  

2) Idiom dengan Nama Tanaman 

(61) Bagai kacang lupa kulitnya    ( II. (2). A. 60. ) 
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Daftar Tanda : 

  I    : Ungkapan 

  II    : Peribahasa 

  A, B dan seterusnya  : Hari, Tanggal, Bulan, Tahun terbitnya Koran 

  1, 2 dan seterusnya   : Nomor urut data 

  (1)    : Pepatah 

  (2)    : Perumpamaan 
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