
www.geotimes.co.id Rp 30.000Vol. 02  no. 26    14 - 20 September 2015

robohnya
partai politik kita

Harus
berpolitik

untuk
memperbaiki
partai politik

02-26-TIMES-2015.indd   1 9/11/15   2:45 PM



2

Aktual

14 - 20 September 2015 the geo TIMES

75-TIMES-2015.indd   2 9/11/15   3:33 PM



3

Aktual

14 - 20 September 2015  the geo TIMESFOTO: ANTARA/JIMMY AYAL

75-TIMES-2015.indd   3 9/11/15   3:33 PM



4 14 - 20 September 2015 the geo TIMES

 Indeks

CORPORATE: PT Geotimes Aksara Media, Jalan Lembang No.47 – Menteng, Jakarta Pusat 10310 TEL: 021-31934767 FAX: 021-3192-7454 SINGAPORE: 1 Raffles Places#21-01 One Raffles Place Singapore 048616  
TEL:  +65 6536.1230 FAX: +65 6536.9679 EMAIL: EDITOR: redaksi@geotimes.co.id SALES: sales@geotimes.co.id DISTRIBUTION: sirkulasi@geotimes.co.id | Twitter: @the_geotimes Facebook: The-Geotimes Youtubes:  
Geolive.co.id Website: www.geotimes.co.id

EDITOR IN CHIEF: Farid Gaban MANAGING EDITOR: Ibrahim Ali Fauzi, Hertasning Ichlas, Surya Kusuma GUEST EDITOR: Dandhy Dwi Laksono,  Hellena 
Y. Souisa EDITOR:  Arwa ni, Arman Dhani Bustomi, Aunurrahman Wibisono REPORTER: Alinda Rimaya, Irine Octavianti Kusuma Wardhanie, Reja  Hidayat, 
Tito Dirhantoro, Reza Ramadhan, Gilang Helindro, Lutfi Anshori, Gisela Niken Kusumawar dani, Adisty Primatya EDITOR GEO  INSTITUTE: Fery Dermawan 
PHOTO RESEARCHER: Idham Rahmanarto PHOTOGRAPHER: Andrey Gro mico EDITOR SECRETARY: Erly Towoliu ART DIRECTOR: Zulkifli Faiz 
GRAPHIC DESIGNER: Agus Sudaryono, Syamsi Risyad.

PUBLISHER: PT Geotimes Aksara Media
Marketing & Sales Manager: Tjan Ely Guest Writer: Saiful Haq 
 Advertising Manager:  Yully Suryawan  Distribution Manager: Zahari
Business Development Director: Sigit Pramono 
Business  Development Writer: Meisy Meidina Billem

26  Laporan Utama: 
Robohnya Partai Politik Kita

Harus berpolitik untuk memperbaiki partai politik.

FEATURE

36  Pangan: Sampah Makanan Berakhir di Mana?
Setiap tahun 1,3 miliar ton makanan terbuang sia-sia.

40  Sosial: Hidup Setelah Tergusur
Dampak penggusuran yang mengoyak martabat warga.

44  Bisnis: Ikhtiar Wirausahawan Muda
Kaum muda berbagi pengalaman membangun 

usaha mandiri.

OMONG KOSONG. Koalisi kini sering didasarkan oleh keinginan untuk berkuasa.

VOL. 02 NOMOR 26 | 14 - 20 SEPTEMBER 2015
TIMES
T H E  G E O

M A G A Z I N E

 53 Fashion
  Semarak Batik Lokal 

 54 Teater
  Melihat Nasib Negeri dari   
  Kacamata Minang

 55 Sosok

 56 Travel
  Sensasi Gunung Banyak

 58 Travelite

 59 Arsitektur
  Kampung Susun Ramah

 60 Buku
  Indonesia dengan Wajah   
  Paling Mengerikan

FO
TO

: A
NT

AR
A

KOLOM

 12  Jeffrie Geovanie
  Pemimpin Menjawab Ujian

 23  Joseph E. Stiglitz
  Muak pada The Fed  

 62  Farid Gaban
  Bung Hatta Menangis

  AKTUAL 

 6  Netizen

 7 Info Aktual 

 8 Khatulistiwa
  Merawat Tradisi Tato Mentawai

 9 Taman Nasional
  Kanguru Wasur Kian Tergusur

 10 Nasional 
  Pencairan Dana Desa

 13 Pendidikan 
  Robohnya Sekolah Master

 14  Lensa

 16  Dunia
  Gelombang Pengungsian

 18  Kesehatan
  Berjalan Lagi Bersama Robot

 19  Digital
  Adobe Flash Kini di Titik Nadir

 20  Bisnis Utama  
  Utang Perusahaan Pelat Merah

  22 Bisnis Dunia
  Bersatunya Dua Perusahaan  
  Energi Dunia

 24 Ekonomi Biru
  Kulit Udang Penjernih Air

  25 Lingkungan
  Hiu Paus Kerasan di Talisayan

  34 Maritim
  Maritim Terimbas Krisis Ekonomi

 BUDAYA

 51 Film
  Gangster Mencari Jati Diri

 52 Musik
  Menyimak Lagi Rock Lokal

75-TIMES-2015.indd   4 9/11/15   3:33 PM



75-TIMES-2015.indd   5 9/11/15   3:33 PM



6 14 - 20 September 2015 the geo TIMES

ZULkifli Hasan – @ZUL_Hasan  

Saudaraku, 
semoga dinamika 
politik hari ini 
sama-sama 

membuat kita dewasa ya. 
Tetap ingat, tujuan kita semua 
sama, kebaikan NKRI..

Anis Matta – @anismatta 

Yg kita tulis pada 
akhirnya adalah 
sejarah sebuah 
gerakan bukan 

biografi seorang tokoh..

Neng Dara Affiah – @neng-
daraaffiah

Indonesian Wo-
men and Children 
Empowerment 
Institute; Vice 

Chairperson Annizhomiyyah 
Islamic College; Commissioner 
Komnas Perempuan 2007-
2009 and 2010-2014
Buat Teten: kita ingin melihat 
apa yang ia wacanakan, bisa 
diimplementasikan dalam 
prakteknya ketika ia berkuasa: 
hapus korupsi. 

ADDIE MS – @addiems  

Suka mengeluh 
dan mencela itu 
mungkin karak-
ter. Bawaan orok 

:) Mereka kritis n kreatif lho. Tp 
yg pasti ga produktif.

Maman Suherman –  
@maman1965

Menko Kemari-
timan tugasnya 
luas ya... Seluas 
samudera...

#NGENEST3 – @ernestprakasa

Jgn pudar karna 
kritik, jgn tum-
bang oleh hinaan. 
Hanya dengar-
kan diri sendiri 

& orang2 yg kamu hormati. 
Sisanya, telan dgn berani.

Metta Dharmasaputra –  
@metta_ds 

Dulu kita jengah 
lihat foto Cam-
dessus (IMF) 
yg pongah dg 
Soeharto. Kini 

Trump menepuk2 pundak 
 Ketua DPR RI Setya Novanto 
bak ajudannya.

Cornelia Agatha – @Cornel_OnStage

Sebelum pergi seko-
lah,anak2 selalu sy 
kasih gerakan yoga.
Itu baik utk kelenturan 
tubuh, menghindari 
stress&fokus belajar. 
Selamat pagi!

Gede Pasek Suardika – @G_paseksuardika  

Makin jelas siapa yang 
buat Gaduh & siapa yg 
dikambinghitamkan 
buat gaduh. Krn yg 
sbnrnya ada yg ce-
mas, galau & khawatir 
makin terbongkar.

Akhmad Sahal – @sahaL_AS 

"Kita (umat 
Islam) berada 
dlm kegelapan 
dan kemarah-

an, destruktif, krn kurangnya 
keinginan introspeksi." Wwcr @
ShamsiAli2 di Tempo.

Anas Urbaningrum – @anasur-
baningrum

Selain itu, Mas 
Anas sibuk jadi 
atlet badminton 
Sukamiskin. Mau 

ikut SEA Games katanya.. He 
he he... *admin

Prita Mulyasari – @pmulyasari  

Malulah dgn 
kebaikan yg tlh 
dilakukan org lain 
yg tak pernah 
kita lakukan utk 

negeri ini utk bangsa ini

Anne Avantie – @Anne_Avantie

Ada perbedaan 
besar antara bibit 
dan relasi. Bibit 
ada dlm rumah. 

Tp lingkungan adl RELASI yg 
membentuk baik & buruknya 
anak2 kita bertumbuh

Olga Lydia – @OlgaLy_DIA  

Kenapa ya petun-
juk di parkiran, 
nama lobby di 
mall-mall rata2 

bahasa inggris? Bukannya yg 
butuh baca itu rata2 supir yg 
tak bs bhs inggris?  

Prof.Dr.Yuddy Ch,ME –  
@yuddychrisnandi  

Catat: Sukses 
tidak akan bisa 
dibangun tanpa 
seseorang mem-
punyai pondasi 

keilmuan dan keterampilan 
yang kuat 

Website: www.geotimes.co.id

Netizen

COVER: ZULKIFLI FAIZ
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Presiden Chile
Michelle Bachelet,
bersama pemimpin Brasil, 

Venezuela, Paraguay.

Kami berusaha
menerima sebanyak 
mungkin pengungsi 

Timur Tengah,
karena ini tragedi

semua manusia.

Ak
tu

al

sawit di Riau, Sumatera Utara,
dan Kalimantan terlibat

pembakaran hutan dan asap.

10 perusahaan

perundang-undangan akan dirombak 
(deregulasi) untuk memacu investasi 

dalam paket ekonomi Presiden Jokowi.

154 peraturan

Amal Clooney
pengacara Nasheed Mohamed Nasheed, 

mantan Presiden Maladewa yang dipenjara 
karena tuduhan terorisme.

Proyek Listrik untuk Siapa?

“Kondisi per
ekonomian kita

sudah kritis.
Akibatnya bisa
dead or alive.”

“Saya akan mewakili 
Nasheed dalam pertemuan 

dengan pemerintah 
Maladewa.”

Enny Sri Hartati 
Direktur Eksekutif Indef

untuk swasta

untuk PLN

anggota Partai Komunis Cina dihukum 
karena suap dan gratifikasi oleh

Badan Anti-Gratifikasi Cina.

125 ribu

pengungsi Palestina tinggal di Chile. 
Negara itu tempat tinggal terbanyak 

warga Palestina di luar wilayah
Timur Tengah.

450 ribu

35
ribu watt 5

ribu watt

30
ribu watt

Proyek pembangunan 
listrik 35 ribu megawatt 
kongsian Pemerintah dan 
swasta dengan skema 
kerja sama Independet 
Power Producer

PLN diwajibkan membeli 
70 persen dari kapasitas 
listrik swasta atau senilai 
US$ 10,76 miliar per 
tahun

Kapasitas listrik 
total Indonesia 
saat ini 45 ribu 
megawatt45

ribu watt

Kebutuhan listrik 
realistis PLN
5 tahun ke depan:
16 ribu – 18 ribu 
megawatt

16
ribu watt
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Khatulistiwa

Bagi orang Mentawai, tato 
bukan sekadar kebanggaan. 

Tato adalah arat sabulungan, 
penanda yang akan memper-
temukan dengan para leluhur.

Tradisi tato dilakukan 
nenek moyang suku Mentawai 
yang dikenal sebagai bangsa 
Proto Melayu, saat datang dari 
daratan Asia (Indocina), pada 
Zaman Logam (1500 SM – 500 
SM). 

Sedikitnya terdapat 160 
motif tato tradisional Men-
tawai yang berfungsi untuk 
menunjukkan identitas diri dan 

perbedaan status sosial. 
Tradisi ini akan diwariskan 

kepada anak Mentawai 
saat menjelang usia remaja. 
Orang tua memanggil orang 
 pintar dan kepala suku untuk 
 menentukan gambar yang 
sesuai untuk anaknya. Seorang 
 Sipatiti atau seniman tato 
lantas melakukan ritual tato 
dengan upacara penuh selama 
enam bulan.

Tato dibuat dengan 
menggunakan pewarna alami 
dari arang dan air tebu yang 
dipanaskan dengan tempurung 

Lukisan filosofi hidup suku Mentawai. Dewi Cholidatul
Tato di Mentawai , Seni Merawat Tradisi

Anggunnya Anggrek Hitam
Terancam punah dari habitat aslinya. Dewi Cholidatul

Anggrek hitam (Coelogyne 
Pandurata) memiliki 

lidah berwarna hitam, yang 
dipercantik dengan garis-garis 
berwarna hijau dan ber bulu. 
Jumlah bunga dalam tiap 
tandan 1 hingga 14  kuntum. 
Daun kelopak  berbentuk  lanset, 
melancip, berwama hijau 
muda dengan panjang 5–6 
cm. Sementara mahkota nya 
menyerupai biola.

Daun tanaman bernama 
lokal kersik luai dan 
berjuluk Black 
Orchid  ini ini ber-
bentuk lonjong berwarna 
hijau dengan panjang berkisar 
40 – 50 cm dan lebar 2 – 10 cm. 
 Sedangkan buahnya berbentuk 
jorong dengan panjang sekitar 
7 cm dan lebar 2 – 3 cm.

Ciri khas anggrek hitam 
yang membedakannya 
dengan jenis anggrek lain 
adalah  mengeluarkan bau 
semerbak. Biasanya tanaman 
yang mekar pada bulan Maret 

– Juni ini tumbuh menumpang 
pada  pohon tua yang hidup di 
 daerah pantai atau rawa.

Peneliti dari LIPI, Dwi Murti 
Puspitaningtyas, mencatat 
2.000 dari 5.000 jenis anggrek 
di Indonesia terancam punah. 
Salah satunya anggrek hitam, 
akibat perburuan untuk 
diperdagangkan. Alih fungsi 
hutan untuk perkebunan dan 
permukiman serta kebakaran 
hutan tiap tahun juga 

membuat 
popu-
lasinya 

semakin langka. Appendix 
CITES bahkan melarang 
memperdagangkan jenis ang-
grek ini, baik di dalam maupun 
luar negeri, karena penyusutan 
populasi yang semakin drastis. 

Burung Cenderawasih Mati Kawat

Burung bernama Latin Seleucidis Melanoleuca ini hidup 
menyendiri di lembah-lembah pegunungan hutan tropis 

dan biasa bersarang di atas kanopi pohon yang tinggi besar. 
Ukuran dewasa jantan sekitar 46 cm sampai ekor. Saat sayap 
 dibentangkan, panangnya bisa mencapai 61 cm dari ujung ke 
ujung.  Cenderawasih tergolong omnivora dengan memakan buah, 
biji- bijian, serangga, siput, dan kadal kecil.

Umumnya bulu burung asli tanah Papua ini sangat cerah 
 dengan kombinasi hitam, cokelat kemerahan, oranye, kuning, 
putih, biru, hijau, bahkan juga ungu. 

Burung Cenderawasih Mati Kawat ini terancam punah 
karena tingkat reproduksi yang rendah, rusaknya habitat akibat 
 penebangan hutan, pembukaan perkebunan sawit. Seluruh spesies 
ini dilindungi sejak 1931. 

kelapa. Jarum yang digunakan 
terbuat dari tulang hewan atau 
kayu karai yang diruncingkan.

Sayangnya tradisi ini mulai 
ditinggalkan saat  pemerintah 
era Presiden Soekarno 
mengeluarkan kebijakan yang 

memerintahkan suku Mentawai 
meninggalkan tradisi tato dan 
kepercayaan mereka,. Kini 
dari 40 pulau di Kepulauan 
 Mentawai, kebudayaan ini 
 hanya tersisa di Pulau Siberut. 
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Kanguru Wasur Kian Tergusur
413.810 Ha

Kanguru Wasur (Macropus agilis ) 
adalah salah satu ikon penting di 
kawasan Taman Nasional  Wasur, 

Merauke, Papua. Ukurannya yang mungil 
menjadi pembeda dari kanguru jenis 
lain, seperti yang berada di Australia.  
Sekalipun berada di taman nasional, ke-
beradaan kanguru Wasur terancam oleh 
perburuan liar. 

Di pasar tradisional, orang dengan 
mudah mendapatkan daging hewan ini 
bersama daging lain, seperti rusa, sapi, 
kambing, hingga babi. Permint-
aan yang tinggi membuat 
kanguru Wasur semakin 
terancam.

Perburuan kanguru di 
kawasan taman nasional se-
benarnya hanya diperboleh-
kan untuk penduduk asli 
Merauke. Aturan ini untuk 
menjembatani masyarakat 
adat yang kebutuhan hidupnya 
masih dipenuhi dari berburu. 

Perburuan pun hanya diperbolehkan  dengan 
cara tradisional.

Namun, peraturan ini sering dilanggar. 
Warga luar kawasan ikut membonceng 
 penduduk setempat untuk berburu. Per-
buruan juga menggunakan senjata api. Rata- 
rata minimal 10 ekor bisa dijual tiap hari. 

Kondisi ini semakin runyam karena 
 Taman Nasional Wasur merupakan  kawasan 
yang sangat terbuka. Selain jaraknya hanya 

15 kilometer dari pusat kota Merauke, 
kawasan ini sangat mudah dimasuki.

Selain kanguru Wasur, aksi perburuan 
juga telah mengancam hewan-hewan en-
demik lain seperti kanguru tanah,  kanguru 
pohon, rusa, serta 421 jenis burung yang 
hidup di sana.

Suku Kanume, Marind, Marory Mengey, 
dan Yeinan adalah masyarakat adat yang 
tinggal dalam kawasan taman nasional. 
Mereka secara turun-temurun mendiami 
kawasan ini, jauh sebelum ditetapkan 
pemerintah sebagai kawasan taman 
nasional.

Untuk mengurangi aktivitas berburu 
yang berdampak pada kepunahan ber-
bagai jenis fauna, pengelola Balai Taman 
Nasional Wasur berusaha menggerakkan 
ekonomi masyarakat adat dengan bisnis 
penyulingan minyak kayu putih.

Minyak kayu putih yang diberi nama 
Walabi ini kini menembus pasar nasional.

Sekitar 70 persen luas wilayah ini me-
liputi sabana, sementara vegetasi lainnya 
merupakan hutan rawa-rawa, hutan 
 monsoon, hutan pantai, hutan bambu, 
padang rumput, dan hutan sagu. Tanaman 
yang dominan meliputi spesies mangrove 
dan tanaman obat seperti kayu putih. 
Lahan basah yang masih alami membuat 
ekosistem di kawasan ini  sangat produktif 
dalam menyediakan bahan pakan dan 
perlindungan bagi kehidupan berbagai 
jenis ikan, udang, dan kepiting.  

Taman Nasional

TIMES
T H E  G E O

MAGAZINE

SAHABAT
TAMAN
NASIONAL
www.tamanasional.org

Semakin terancam perburuan liar. Dewi Cholidatul

RENTAN. Kanguru Wasur mudah dilacak dari jejak kaki.
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Luas : ±  413.810 hektare
Lokasi : Kabupaten Merauke, Provinsi Papua

Akses : Dari Jayapura ke Merauke (pesawat 
terbang) dengan waktu 1,5 jam, kemudian 
dari Merauke ke lokasi menggunakan kend-

araan roda empat dalam waktu satu sampai 
dua jam melalui jalan trans Irian (Jayapura – 
Merauke).
Keanekaragaman Hayati :
Flora : api-api (Avicennia sp.), tancang (Bru-
guiera sp.), ketapang (Terminalia sp.), dan 

TAMAN NASIONAL WASUR

kayu putih (Melaleuca sp.).
Fauna : kanguru pohon, kanguru lapang, kanguru 
tanah, kesturi raja, kasuari gelambir, dara mahko-
ta/mambruk, cenderawasih, buaya.
Objek Menarik :
Danau Rawa Biru, Ukra, Maar, Kakania, Dikbob, 
Rawa Panjang, Pilmul. Pengamatan satwa, danau, 
menyusuri sungai, berkuda, dan wisata budaya.
Yanggandur, Soa, Ukra, Onggaya. Savana, pen-
gamatan satwa, menyusuri sungai, memancing, 
dan wisata budaya.

Kesturi Raja
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Undang-undang tentang Desa yang 
disahkan pada 2013 telah mengu-
bah dasar pengakuan terhadap 

desa yang semula jadi bagian dari politik 
otonomi daerah. Sekarang  desa bukan 
 hanya diakui hak asal usulnya, melainkan 
juga kewenangan pengelolaan dana desa.

Menurut R Yando Zakaria, mantan ang-
gota tenaga ahli panitia khusus Rancangan 
Undang-undang Desa, kepada payop-
ayo.or.id, di masa depan,  ada 7 sumber 
pendapatan desa. Yakni, pendapatan asli 
desa;  alokasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara sebesar 10% dari dana 
transfer ke daerah; pajak hasil daerah 
dan retribusi daerah kabupaten atau kota 
sebesar 10% dari pajak retribusi daerah; 
alokasi dana desa yang merupakan bagian 
dari dana perimbangan yang diterima 
kabupaten/kota (10% dana alokasi umum 
+ dana bagi hasil); bantuan keuangan dari 
APBD provinsi dan kabupaten/kota; hibah 
dan sumbangan yang tidak mengikat; dan 
lain-lain pendapatan desa.

Selembar Kertas Pencairan Dana Desa
Perlu penyederhanaan prosedur pencairan dana desa. Mulyani Hasan

Tapi, sejak UU Desa disahkan, urusan 
pencairan dana desa belum beres. Padahal, 
pencairan dana tahap pertama, idealnya 
paling lambat pertengahan April  sebanyak 
40% dari APBN sebesar total Rp 20,76 
triliun. Dana tahap pertama baru bisa 
dicairkan setelah pemerintah daerah men-
yampaikan APBD dan peraturan bupati 
dan peraturan wali kota tentang pembagian 
dana desa.

Tahap kedua 40% dicairkan paling lam-
bat minggu kedua Agustus dan tahap ketiga 
20% dicairkan minggu kedua Oktober, 
setelah pemerintah daerah melaporkan 
realisasi penggunaan dana desa yang telah 
berjalan.

Seluruh Indonesia ada 74.093 desa. 
Pemerintah pusat mengklaim  sudah 
mentransfer Rp 16,61 triliun ke kabupaten/
kota, tetapi baru sekitar 38.000 desa yang 
menerima dana tersebut, sehingga dana 
desa tahap pertama itu baru terserap 
sekitar 30%.

Setiap desa harus menyelesaikan 

dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDes), Rencana 
Kerja Pembangunan Desa (RKPDes), dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes), untuk dapat mencairkan dana 
desa.  Syarat ini yang banyak menjadi 
kendala. Sejumlah pemerintah daerah 
juga belum menerbitkan peraturan bupati 
atau wali kota dan itu bisa menghambat 
pencairan dana desa.

Karena penyerapan dana desa kurang, 
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Marwan 
Djafar bersama Menteri Dalam Negeri 
dan Menteri Keuangan mengeluarkan 
surat keputusan bersama untuk menyer-
derhanakan prosedur pencairan dana 
desa. Langkah ini juga untuk memangkas 
kemungkinan penyelewengan dana desa di 
tingkat kabupaten/kota.

“Dalam SKB itu diatur tata cara penggu-
naan dana desa. Adapun aturan mengenai 
RPJMDes dan RKPDes bisa menjadi tidak 
ada. Tinggal APBDes yang masih menjadi 
aturan dan itu tidak banyak. Cukup satu 
lembar saja sudah beres,” kata Marwan, 9 
Sepetember lalu.

Pemerintah pusat akan memberikan 
sanksi berupa pemotongan dana alokasi 
umum dan khusus, jika pemerintah daerah 
menunda menyalurkan dana desa. Menteri 
Marwan curiga sejumlah kepala daerah 
menunda pencairan dana ke desa-desa 
supaya bisa digunakan untuk kepentingan 
pilkada yang tinggal beberapa bulan lagi.

Dari 433 kabupaten/kota yang telah 
menerima dana desa, hingga kini baru 174 
daerah yang telah melaporkan penggunaan 
dana desa.

Menteri Marwan mengingatkan kepala 
desa segera mencairkan dana dan meng-
gunakannya, sebelum pencairan tahap dua 
berlangsung. Peraturan bupati dan wali kota 
bisa diganti dengan surat perintah satu lem-
bar saja. “Tidak alasan juga bagi  desa-desa 
untuk tidak segera membelanjakan dana 
itu. Segera belanjakan dana desa dan jangan 
ragu-ragu, karena justru kalau tidak dibelan-
jakan itu jadi masalah,” katanya.

Kementerian Desa sedang membuat tim 
untuk merevisi Undang-undang Desa agar 
dana desa bisa langsung dari APBN turun 
ke desa, tidak melalui pemerintah kabu-
paten/kota. Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (27/3/2015)
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Pembunuhan Munir 

WAKIL Presiden Jusuf 
Kalla mengatakan, kasus 
 pembunuhan aktivis hak 
asasi manusia Munir Said 
Talib sudah usai, sehingga tak 
perlu dipermasalahkan lagi. 
Pernyataan itu disampaikan 
di depan sejumlah aktivis 
saat memperingati 11 tahun 
 kematian Munir.  

Masalah Asap

SEJUMLAH sekolah di Suma-
tera dan Kalimantan terpaksa 
meliburkan siswa akibat 
kabut asap pekat dengan jarak 
pandang terendah 800 meter. 
Kabut asap juga mengganggu 
kesehatan warga. Sejumlah 
Dinas Kesehatan melaporkan, 
dalam sepekan terakhir, setiap 
hari 10 – 20 orang berobat di 
puskesmas dengan keluhan 
gangguan pernapasan dan 
batuk-batuk.

Kampus Bermasalah
BADAN Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi menyatakan 
akreditasi 200 universitas 
masuk kategori bermasalah. 
Ini setelah dilakukan evaluasi 
terhadap sejumlah perguru-
an tinggi. Tujuh universitas 
lain dianggap memiliki data 
yang janggal serta 20 lainnya 
abal-abal, berdasarkan laporan 

Kementerian Riset, Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi. 

Perubahan Iklim
UNITED Nations Environment 
Programme mencatat Indone-
sia merupakan negara di Asia 
yang paling rentan terhadap 
dampak negatif perubahan 
iklim. Berdasarkan penelitian 
lembaga ini, kerentanan itu 
meliputi kemungkinan terjadi 
bencana, sensitivitas penduduk 
terhadap perubahan cuaca, 
dan kurangnya kesiapan warga 
menghadapinya. 

Dana Haji
MANTAN Menteri Agama 
Suryadharma Ali menyatakan 
telah membagikan sisa kuota 
haji Kementerian Agama pada 
2012 secara gratis kepada 
sejumlah anggota DPR, Badan 
Pemeriksa Keuangan, TNI, 
Ombudsman, kementerian, 
wartawan, bahkan KPK.

Dana Hibah Pendidikan

UNI-EROPA melalui Asian 
Development Bank (ADB) 
menghibahkan 37,3 juta euro 
untuk program pengembangan 
kapasitas penerapan standar 
pelayanan minimal pendidik-
an dasar. Program ini akan 
berlangsung selam tiga tahun di 
108 kabupaten di Indonesia. 

Hutan Terbakar 
Kebakaran di kawasan hutan 
Gunung Papandayan, Garut, 
Jawa Barat, akibat kekeringan, 
terus meluas. Area kebakaran 
telah mencapai 200 hektare. 
Sebaran titik api diketahui di 

puncak Papandayan, Tegal 
Alun, lereng Pasir Malang, dan 
Gunung Masigit, serta kawasan 
Pondok Aul yang dekat dengan 
daerah Pangalengan, Kabupa-
ten Bandung. Dalam dua bulan 
ini terjadi empat kebakaran 
hutan di Papandayan. Tiga 
kebakaran sebelumnya segera 
diatasi dan tidak meluas.

PHK Buruh

HINGGGA Agustus lalu, 11 
ribu pekerja di Malang, Jawa 
Timur, terkena pemutusan 
hubungan kerja. Angka itu 
diketahui berdasarkan penga-
juan klaim jaminan hari tua di 
Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial.

Gugat Pemerintah Pusat
SEBANYAK 70 kabupaten/kota 
dalam Indonesia Indian Ocean 
Local Government Forum 
(IOLGF) menggugat pemerin-
tah terkait kebijakan program 
pembangunan infrastruktur 
yang dinilai mengesampingkan 
kawasan Samudra Hindia. 
Orientasi pemerintah sejak 
program MP3EI yang hanya 
bertumpu pada kawasan timur 
Sumatera dan utara Jawa 
dinilai “pilih kasih” karena tak 
memperhatikan kebutuhan 
daerah-daerah di Samudra 
Hindia. 

Kota Hijau
KOTA Malang terpilih  sebagai 
kota percontohan kota 
hijau atau green city se-Asia 
Tenggara. Keputusan itu 
ditetapkan dalam forum dialog 
pembangun an berkelanjutan, 
ASEAN Mayors Forum 2015 
di Makassar, beberapa waktu 
lalu. Forum yang dihadiri wali 
kota se-Asia Tenggara dan para 
investor itu menilai Malang 
berhasil menata taman dan 
lingkungan menjadi lebih asri 
dan ramah terhadap publik.

Asap ke Singapura
ASAP tebal akibat pembakar
an hutan di Riau mulai menye-
bar dan mencemari udara 
negara tetangga,  Malaysia dan 
Singapura. Keterbatasan jarak 
pandang sangat mengganggu 
penerbangan dan transportasi 
lalu lintas. Jarak pandang di 
Riau hanya 2 meter akibat 
kebakaran hutan di Rengat dan 
Keritang.

Gagal Panen

SEKITAR 3 ribu hektare 
 pertanian padi dan 4 ribu 
 hektare lahan jagung di 
Kabupaten Gorontalo gagal 
panen akibat kekeringan 
sejak beberapa bulan  terakhir. 
Akibat musim kemarau yang 
berkepanjangan, petani hanya 
bisa memetik hasil 40-50 
persen. Pada normal 1 hektare 
sawah menghasilkan 6 ton 
gabah kering. Di Bali, 850 
hektare lahan juga mengalami 
kekeringan akibat anomali 
cuaca El Nino. 
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Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat 2014 - 2019

Cara Pemimpin Menjawab Ujian

Jeffrie Geovanie

Manusia, secara alami, merupakan makhluk 
yang punya kecenderungan suka mengeluh. 
Hanya orang-orang tertentu yang apabila 

dihadapkan pada suatu masalah mampu meng-
hadapinya dengan tegar, dengan sikap optimistis. 
Mereka itulah para pemimpin. 

Tidak ada satu pun tokoh besar yang menjadi 
pemimpin dunia yang lepas dari  ujian.  Mahatma 
Gandhi, Nelson Mandela, Soekarno, dan lain-lain, 
sepanjang hidupnya penuh dengan  ujian. Bah-
kan  Nabi Muhammad SAW  --pemimpin yang 
menurut Michael H Hart paling berpengaruh di 
dunia--  sejak usia sangat dini sudah sarat den-
gan ujian, dari yang ringan hingga yang amat berat. 

Sejarah hidup pemimpin merupakan rangkaian 
episode penuh ujian. Tapi hanya pemimpin sejati 
yang  menganggap  ujian sebagai tantangan untuk 
meraih kesuksesan. 

Dan, Tuhan Maha Pengasih. Dalam  Al Quran, 
Dia berjanji tidak akan pernah memberi ujian 
pada makhluk-Nya kecuali sebatas kemampuan. 

Oleh  sebab itu, ibarat  pepatah,  semakin  tinggi 
 pohon, semakin kencang  pula  tiup an  angin  me-
nerpa. Ujian yang diberikan  Tuhan pada manu-
sia sudah pasti sesuai  kadar nya.  Pemimpin biasa 
diberi ujian yang biasa, dan pemim pin luar biasa 
akan diberi ujian yang luar biasa. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur 
DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ada-
lah contoh di antara sejumlah pemimpin kekinian 
yang sarat ujian. Sejak masa kampanye hingga saat 
ini, Jokowi dan Ahok tak pernah lepas dari ujian.  

Pada masa kampanye, ujian terberat Jokowi 
adalah penyebaran fitnah yang dilancarkan lawan- 
lawan politiknya. Setelah menjadi presiden, ujian 
yang dihadapinya jauh lebih berat dan kompleks, 
bukan hanya fitnah, melainkan juga tantangan riil 
di arena birokrasi yang korup dan penuh mafia.  

Ujian Jokowi yang tidak kalah berat berupa 
 tantangan dari parlemen yang kerap  menghadang 
program-program yang dicanangkannya. Jika 
 pro gram dapat dihambat, Jokowi tak sekadar 
 terancam gagal, tapi juga bisa dicap pendusta 
 karena tak bisa merealisasikan janji-janji kampa-
nyenya.

Mantan mitra Jokowi di Jakarta, Ahok, juga 
menghadapi ujian yang sama. Birokrasi pemerin-
tahan yang koruptif, parlemen (DPRD DKI Jakarta) 
yang siap menghadang program-programnya, dan 
tindakan rasis dari sejumlah tokoh yang tak segan 

memperalat agama untuk kepentingan politiknya. 
Belum lagi aktivis-aktivis lembaga swadaya masya-
rakat yang hanya melihat kulit luar langkah-lang-
kah  Ahok  dalam menertibkan bantaran Kali Cili-
wung sehingga begitu mudah menuduh melanggar 
kemanusiaan dan hak asasi manusia. 

Tuduhan serius ini kemudian  dikapitalisasi untuk 
menolak kepemimpinan Basuki. Tagar # TolakAhok 
pun dijadikan alat kampanye  secara masif dan ter-
us-menerus direproduksi di jagat maya dan alam 
nyata. Kampanye #TolakAhok  dilakukan  dengan 
melibatkan banyak kalangan, bahkan termasuk 
mereka yang tak mengerti apa-apa. 

Apakah kampanye yang mengandung banyak 
kebohongan itu bisa berhasil? Sangat mungkin, 
jika publik tidak segera menyadari kebohongan- 
kebohongan yang ditampilkannya. Untuk mem-
bangkitkan kesadaran publik itu diperlukan lang-
kah-langkah cerdas dan strategis. Tidak perlu 
meng-counter  dengan cara serupa, cukup dengan 
langkah-langkah nyata. 

Pertama, publik yang merasakan manfaat nyata 
dari kebijakan-kebijakan  Ahok selama memimpin 
Jakarta  seyogianya  dibiarkan bersuara, memberi-
kan kesaksian, menyodorkan fakta-fakta.  Itu salah 
satu cara jitu agar Ahok bisa menghalau kebohon-
gan-kebohongan yang terus dikampanyekan la-
wan-lawan politiknya. 

Kedua, dengan bersilaturahim, menjalin hubun-
gan baik dengan banyak kalangan, para tokoh dan 
pemangku adat yang masih memiliki integritas 
moral tinggi di mata masyarakat. Pada saat keper-
cayaan sudah tertanam di sanubari tokoh-tokoh ini, 
niscaya gempuran kebohongan yang dilontarkan 
tidak akan mampu menggoyahkan posisi Ahok. 

Ketiga, dengan tetap berpegang teguh pada kon-
stitusi, pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanu-
siaan. Melenceng sedikit saja dari prinsip-prinsip 
ini, akan terjerembap pada aksioma sosiologis, 
sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak 
percaya. Kelemahan utama para penantang dan 
penyerang Ahok adalah mereka yang pada umum-
nya sudah lancung ke ujian. 

Jika  ketiga  cara  ini  bisa dilakukan  dengan 
baik, niscaya antara loyang dan emas akan terlihat 
dengan jelas. Siapa pemimpin sesungguhnya, Ba-
suki atau mereka yang terus-menerus menistanya? 
Publik pasti bisa menjawabnya secara objektif. 

hanya pemimpin 
sejati yang 

menganggap 

ujian sebagai 
tantangan 

untuk meraih 
kesuksesan.
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Isu penggusuran sekolah Masjid 
 Terminal atau yang dikenal dengan 
 Sekolah Master, Depok, kembali men-

cuat. Dengan dalih pembangunan, Peme-
rintah Kota Depok bersama pengembang 
PT Andyka Investa membongkar lahan 
yang tercatat milik Pemkot Depok.

Sayangnya, pembongkaran itu sangat 
arogan. Awalnya, baik pihak Sekolah 
Master, Pemkot Depok, dan pengembang 
menyepakati tidak akan ada pembong-
karan sebelum bangunan pengganti kelas 
yang akan dibongkar didirikan.

“Kesepakatan itu dilanggar, Pemkot dan 
pihak pengembang tidak menepati janji 
dan dengan arogan membongkar ruang 
kelas dengan menggunakan jasa preman,” 
kata Nurrokhim, pendiri Sekolah Master.

Sekolah Master didirikan pada 2000. 
Awalnya Nurrokhim prihatin melihat 
banyak anak-anak di sekitar Terminal Kota 
Depok tidak bersekolah. Sebagian besar 
karena faktor ekonomi. Penampilan anak-
anak yang lusuh dan jarang mandi mem-
buatnya tergerak. Dengan iming- iming 
makan gratis di warungnya, Nurrokhim 
mengajak anak-anak itu agar hidup bersih 
dan rajin mandi.

Dari hari ke hari semakin banyak anak 

Robohnya Sekolah Master
Ketika fisik lebih penting ketimbang pembangunan mental. Irine Wardhanie

bertandang ke warung makan Nurrokhim. 
Dia pun berinisitif membuka ruang belajar 
bagi anak-anak itu dengan harapan mereka 
bisa hidup lebih baik dibandingkan sekadar 
menjadi anak jalanan.

Bertempat di samping Masjid Terminal 
Kota Depok, Nurrokhim pun  mendidik 
anak-anak jalanan dengan dibantu 
 beberapa relawan. Setelah 15 tahun 
berdiri, sekolah ini pun menjadi rujukan 
tidak  hanya untuk anak-anak jalanan, tapi 
terbuka bagi semua anak dengan berbagai 
latar belakang.

Bahkan sekolah ini menerima murid 
 penyandang difabilitas atau berkebutuhan 
khusus. “Semuanya bisa sekolah disini, 
gratis. Bahkan ada murid yang awalnya 
tidak tahu nama dan orang tuanya, tapi 
kami  terima dengan tangan terbuka,” 
tutur  Andika, salah satu alumnus Sekolah 
Master. Menurut Andhika, bagi anak-anak 
jalanan, memiliki orang tua saja sudah baik, 
apalagi memiliki dokumen seperti akta 
lahir. “Hampir semua anak jalanan tidak 
memiliki dokumen tersebut.”

Banyak lulusan Sekolah Master melalui 
program pemerintah seperti Program 
Kejar Paket bisa meneruskan hingga ke 
 perguruan tinggi.

INGKAR. Penggusuran Sekolah Master tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Pola belajar mengajarnya pun unik. Salah 
seorang relawan, Lianti, yang sejak 2005 
mengajar di Sekolah Master, menjelaskan, 
sekolah ini mendidik berdasarkan kebutuh-
an anak. Contohnya, ada murid yang putus 
sekolah di kelas 1 SD, ketika kembali ke 
Sekolah Master usianya sudah 16 tahun. 
Orang tua murid menghendaki anaknya 
duduk di kelas 6, namun Lianti dan relawan 
lain memberikan pengertian bahwa murid 
tersebut lebih baik duduk di kelas 3 atau 4 
SD sesuai kemampuannya. “Ini berdasar-
kan kebutuhan anak juga, supaya tidak 
minder jika sekelas dengan teman-teman 
yang memiliki kemampuan sama,” ujarnya.

Meski latar belakang anak-anak yang 
sekolah di sini berasal dari kehidupan yang 
keras, tidak menjadi pembenaran bagi 
mereka untuk bermain fisik. “Kami tidak 
pernah menggunakan kekerasan dengan 
media atau cara apa pun untuk mendidik 
anak,” kata Lianti.

Meskipun sebagian besar anak-anak 
yang belajar di Sekolah Master merupa-
kan anak-anak jalanan dan kaum kelas 
menengah ke bawah, tidak sedikit yang 
berasal dari keluarga berkecukupan. Ibu 
Shinta, misalnya, memilih tetap melanjut-
kan pendidikan kedua anaknya di Sekolah 
Master karena pola pendidikannya dirasa 
tepat dan sesuai. 

“Memang awalnya karena alasan 
ekonomi. Saya orang tua tunggal yang 
 harus menghidupi lima anak, sehingga 
 ketika diberi tahu mengenai sekolah ini, 
saya pun memutuskan mengirim dua anak 
saya belajar di sini,” ujarnya.

Menurut Shinta, Sekolah Master mampu 
mendidik anak-anak menjadi lebih baik. 
Kemampuan pendidikan agama lebih 
 ditonjolkan di sekolah ini. Selain itu, 
 toleransi, sikap mandiri, dan solidaritas 
selalu ditekankan para relawan. Shinta 
mengatakan, dengan belajar di Sekolah 
Master, dia berharap anaknya bisa memiliki 
jiwa sosial yang tinggi.

Atas nama pembangunan, sekolah yang 
mengakui keberadaan dan hak setiap anak 
memperoleh pendidikan tanpa terkecuali 
ini kini terancam keberadaannya. Penggu-
suran di depan mata. “Mungkin pemba-
ngunan yang dipahami oleh Pemkot adalah 
pembangunan fisik, bukan pembangunan 
mental masyarakat,” ujar Andhika. 
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ASAP!
Seorang warga berusaha memadamkan 
 kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir, 
Indralaya, Sumatera Selatan.  Kebakaran 
tersebut menghanguskan  belasan hektar 
 lahan dan hampir membakar pemukiman 

warga yang berada di sekitar area tersebut.

ANTARA/Nova Wahyudi

LENSA
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Tamparan keras  datang dari Kanselir 
Jerman Angela Markel terhadap 
para pemimpin Eropa yang sengit 

menolak pengungsi. Markel tak ragu 
mengumumkan akan menerima pengungsi 
dari negara yang berperang, bahkan akan 
membiayai keperluan pengungsi dari uang 
negaranya sendiri. Tahun ini akan menjadi 
rekor terbanyak arus pengungsian ke Jerman 
sepanjang sejarah yang diperkirakan men-
capai 800 ribu orang.  Para pengungsi datang 
dari berbagai negara yang dilanda perang, 
terutama Suriah.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat 
4 juta warga Suriah telah menyeberang 

ke negara tetangga sejak negeri itu 
dilanda perang. Para pengungsi 
terbanyak ke Turki dan ribuan orang 
menempuh risiko berbahaya menye-
berangi lautan menuju Eropa. Mereka 
melawan gelombang laut dan menempuh 
perjalanan jauh untuk menghindari perang 
Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dengan 
Amerika Serikat dan sekutu Eropa.

“Jika Eropa gagal mengatasi masalah 
pengungsi, maka itu bukan Eropa yang kita 
harapkan,” kata Markel yang menganggar-
kan dana 6 miliar euro untuk pengungsi. 

Uni Eropa menetapkan kewajiban kuota 
setiap negara anggota untuk menerima 

Perang dan Gelombang Pengungsian
Pengungsi melarikan diri dari perang dan kelaparan. Mulyani Hasan

PENCARIAN. Para pengungsi berjalan kaki menuju Eropa untuk penghidupan yang lebih baik.

sedikitnya 100 ribu pengungsi. Tapi dari 28 
negara anggota, hampir semuanya keberat-
an atas penetapan kuota, kecuali Jerman 
dan belakangan Austria, diikuti Prancis.

Sedangkan PBB angkat tangan tidak 
mampu memenuhi kebutuhan dasar jutaan 
orang karena krisis pengungsi di Timur 
Tengah, Afrika, dan Eropa. “Kami bangkrut,” 
kata Antonio Gutteres, Komisaris Tinggi PBB 
untuk pengungsi. Padahal, PBB telah menja-
min hak pengungsi perang dalam konvensi 
tentang hak pengungsi.

Keputusan Markel meresahkan sejumlah 
negara yang dilalui para pengungsi tujuan 
Jerman. Hungaria sengaja membuat pagar 
berduri di perbatasan dengan Serbia, yang 
tiap hari dilalui 2 ribu pengungsi. Ribuan 
orang yang telah memasuki Budapest 
berminggu-minggu berkemah tanpa kepas-
tian, karena stasiun kereta menuju Jerman 
 ditutup. Mereka hanya ingin ke Jerman.

Ribuan warga Austria memprotes 
perlakuan buruk terhadap para pengungsi 
setelah ditemukan 71 mayat di sebuah truk 
pendingin.  

“Kami sudah muak. Cukup sudah 
 kematian, penderitaan, dan penganiaya-
an,” kata Uskup Agung Wina Kardinal 

Christoph Schoenborn yang ikut dalam 
barisan unjuk rasa, 1 September lalu.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan 
menyebut Eropa telah mengubah Laut 
Tengah menjadi kuburan bagi pengungsi 
dan pendatang. “Negara Eropa, yang sering 
kali mematok kriteria hak asasi manusia 
dasar dan kebebasan, mengkhianati prinsip 
mereka sendiri,” kata Erdogan. Turki saat ini 
telah menampung 1,8 juta pengungsi dari 
negara berperang. 

Perdana Menteri Inggris David Cameron 
berencana mengeluarkan negaranya dari 
keanggotaan Uni Eropa untuk menghindari 
kewajiban terhadap pengungsi. Tapi Came-
ron melunak, setelah foto Aylan Kurdi, anak 
laki-laki berumur tiga tahun terdampar di 
Pantai Mediterania.  Foto itu telah mem-
buncahkan emosi dunia.

Inggris akhirnya akan menerima 20 ribu 
pengungsi Suriah selama empat tahun 
dan Prancis menerima 24 ribu pengungsi. 
Sedangkan Amerika Serikat, yang paling 
agresif menyerang Suriah dan sejumlah 
negara di Timur Tengah selama lebih dari 
satu dekade, hanya diam. 
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6 Bulan 
Pertama Tahun 2015 
Permohonan Suaka ke 
Uni Eropa 400.000 Jiwa

Sebagai perbandingan, Inggris 
hanya menerima kurang 
dari 9.500 pengungsi.

Italia
25.000

Hungaria
67.000

Prancis
26.500

Jerman
172.000

Swedia
29.000
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Bendera Palestina
SEBUAH rancangan resolusi 
mengenai pengibaran bendera 
Palestina di Perserikatan Bang-
sa-Bangsa akan disahkan pekan 
depan bersamaan dengan 
kunjungan Presiden Mahmud 
Abbas ke New York, kata utusan 
Palestina, Kamis (3/9).

Melawan ISIS

PRESIDEN Rusia Vladimir 
Putin pada Jumat (4/9) 
mengatakan terlalu dini untuk 
berbicara terkait rencana Rusia 
ambil bagian dalam operasi 
militer terhadap kelompok 
ISIS, sementara Amerika 
Serikat menyatakan sedang 
memeriksa laporan adanya 
pasukan Rusia di Suriah.

Kebaikan Jerman

JUMLAH pendatang memasuki 
Jerman sepanjang 2014 menca-
pai angka tertinggi sejak 1992, 
jumlah pencari suaka mening-
kat hingga 61 persen, hingga 
2015 diperkirakan mencapai 
800.000 orang, berdasarkan 
data Kantor Statistik, Kamis 
(3/9). Kelonggaran aturan 
 mengenai pencari suaka mem-
buat Jerman menjadi negara 
penerima terbanyak pencari 
suaka di Uni Eropa.

Anak tak Sekolah

LEBIH dari 13 juta anak di 
Timur Tengah tidak bisa 
bersekolah akibat perang. 
Perserikatan Bangsa-Bangsa 
memperingatkan harapan bagi 
penerus hancur bila mereka 
tidak kembali bersekolah.

Tamu di Yunani
PEMERINTAH Yunani 
sedang bersiap-siap untuk 
 melangsungkan pembicaraan 
soal krisis ekonomi pada Rabu 
(2/9) ketika 4.300 pendatang 
lagi tiba di Athena dalam 
semalam, yang sebagian besar 
merupakan pengungsi Suriah.

Pengungsi Timur Tengah

CHILE, Brasil, Venezuela, dan 
Paraguay menyampaikan 
kesediaan untuk menerima 
 pengungsi lagi dari Timur 
 Tengah yang menyelamatkan 
diri dari kerusuhan di dalam 
negeri.

Netanyahu Disambut Demo di Inggris
SEKITAR 300 pengunjuk rasa 
mengibarkan bendera dan 
spanduk “Bebaskan Palestina” 
di pusat kota London, Rabu 
(9/9), bertepatan dengan 
kunjungan Perdana Menteri 
Israel Benjamin Netanyahu ke 
Inggris.

Penyerangan Mobil Wartawan 
KELOMPOK bersenjata 
 menembaki sebuah mobil 
van milik stasiun televisi Geo 
TV pada Selasa (8/9) di kota 
pelabuhan Karachi, Pakistan 
Selatan. Satu wartawan tewas 
saat sedang bertugas.

Pengungsi di Laut Tengah

BADAN Pengungsi PBB (UN-
HCR) memperkirakan jumlah 
pengungsi menyeberangi Laut 
Tengah menuju Eropa pada 
 tahun ini akan mencapai 400 
ribu jiwa dan bertambah men-
jadi 450 ribu orang pada 2016.

Relokasi Pengungsi
KEPALA Komisi Uni Eropa 
JeanClaude Juncker, pada 
Rabu (9/9), memaparkan ren-
cana untuk merelokasi 160 ribu 
pengungsi ke semua negara 
anggota sesuai dengan kemam-
puan ekonomi masing-masing.

Suaka Jepang

DI TENGAH gelombang besar 
pengungsian sejak Perang 
 Dunia II, yang memaksa 
Eropa menerima ratusan ribu 
 pendatang, Jepang yang tahun 
lalu hanya menampung 11 pen-
cari suaka, berencana memper-
ketat aturan pemberian suaka. 
Jepang akan  memulangkan 
pengungsi, mencegah pendaf-

taran berulang pencari suaka 
sama, dan penyaringan awal.

Kapal Hilang
PEMERINTAH Malaysia 
mencari satu kapal kargo 
yang sudah hilang selama satu 
minggu. Kapal mulai hilang 
kontak sejak Kamis pekan lalu 
di Sarawak. Kapal bernama MV 
Sah Lian membawa berbagai 
barang, dari Kuching menuju 
Limbang. Kapal ini diawaki 
oleh 14 orang, di antaranya ada 
warga Indonesia.

Uni Eropa

PEMIMPIN Uni Eropa,  Donald 
Tusk, mendesak negara ang-
gota menerima setidaknya 
100 ribu pengungsi untuk 
menurunkan tekanan yang 
dialami negara garis depan 
dalam bencana peningkatan 
pendatang. “Menerima lebih 
banyak pengungsi adalah lang-
kah penting untuk menun-
jukkan kesetiakawanan. Yang 
kita perlukan saat ini adalah 
membagi secara adil pengungsi 
ke negara anggota Uni Eropa,” 
kata Tusk dalam jumpa pers 
bersama Perdana Menteri 
Hungaria Viktor Orban.

Pilpres Haiti
HAITI, negara termiskin di 
Benua Amerika, akan menga
dakan pemilihan presiden 
pada 25 Oktober mendatang. 
Kampanye para calon sudah 
dimulai pada Rabu pekan lalu. 
Hal paling menarik dari pemi-
lihan presiden kali ini adalah 
jumlah calon yang mencapai 54 
orang. 
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Kesehatan

Rasanya tak mungkin melihat orang 
lumpuh berjalan. Robotic Exoske-
leton bisa membantu orang lumpuh 

dapat menggerakkan otot kakinya. Mark 
Pollock akhirnya dapat berjalan sendiri 
hingga ratusan langkah dengan bantuan 
robot itu.

Robot tersebut diciptakan para peneliti 
University of California, Los Angeles. Prin-
sipnya robot ini memberikan terapi berupa 
stimulus ke tulang belakang seseorang. 
Dengan cara ini pasien lumpuh dapat 
berjalan tanpa operasi.

Untuk menggunakan perangkat robot 
ini, para peneliti harus mengetahui bagian 
tubuh mana yang tidak berfungsi sama 
sekali. Sebuah perangkat elektronik buatan 
perusahaan robotik Richmond membantu 
mendapatkan data tersebut.

Data tersebut membantu para peneliti 
menentukan bagian tubuh yang akan 
dibantu oleh robot. Jika seluruh pergerakan 
tubuh dilakukan oleh robot, tubuh manusia 
akan menjadi pasif dan mengakibatkan 
sistem saraf mati.

Perangkat robot akan dipasang di 
bagian-bagian tertentu seperti lengan atau 
kaki. Hanya membutuhkan waktu lima 

Berjalan Kembali Bersama Robot
Pasien lumpuh dapat berjalan dengan bantuan robot. Gisela Niken

hari  bagi pasien hingga dapat berjalan 
dengan robot tersebut. Pergerakan kaki 
akan memberikan keuntungan kesehatan 
seperti fungsi jantung dan otot.

Robotic Exoskeleton menggabungkan 
terapi konvensional dengan teknologi 
robot. Pada terapi konvensional,  pasien 
diberikan stimulus melalui tulang 
belakang. Hal ini dilakukan para peneliti 
UCLA pada Mark Pollock.

Pria berusia 39 tahun ini lumpuh dari 

PERCOBAAN. Temuan ini diharap bisa membantu orang yang lumpuh.

DERMAWAN. Edgerton urun dana penelitian.

pinggang hingga kaki selama empat tahun. 
Pada tahap awal pengobatan, ia mendapat-
kan terapi stimulus tulang belakang selama 
beberapa minggu. Ia pun mengalami 
kemajuan yang cukup pesat.

Namun, terapi ini hanya membuat Mark 
Pollock mampu menggerakkan kaki. Para 
peneliti menginginkan ia dapat berjalan 
tanpa melalui proses operasi. Akhirnya 
keberhasilan terapi ini dikombinasikan 
dengan teknologi robot dalam bidang 
kesehatan. Perangkat robot pun dirancang 
NeuroRecovery Technologies, perusahaan 
teknologi medis milik V Reggie Edgerton, 
peneliti senior UCLA.

Robot ini tidak membuat otot manusia 
malas bergerak. Para peneliti merancang 
robot ini hanya sebagai pemberi  stimulus. 
Keberhasilan pasien lumpuh bisa  berjalan 
tidak seluruhnya merupakan hasil kerja 
 robot. Seperti yang terjadi pada Mark 
Pollock. Setelah tulang belakangnya 
mendapat kan stimulus, ia menjadi lebih 
mudah menggerakkan lutut dan kakinya.

“Memang sulit membuat orang lumpuh 
berjalan sendiri. Faktanya mereka memang 
bisa melakukannya sendiri dan dapat 
memperbaiki kesehatan dan kualitas hidup 
mereka,” kata Edgerton.

Menurut dia, teknologi kesehatan ini 
perlu perbaikan yang membutuhkan waktu 
bertahun-tahun untuk dapat digunakan 
secara luas. Ia mengaku hanya dapat mem-
bantu sedikit orang karena keterbatasan 
laboratorium miliknya.

Meski demikian, Edgerton yakin 
teknologi ini dapat meningkatkan kualitas 
hidup pasien dan membantu memperbaiki 
fungsi tubuh lain seperti jantung. “Kita 
dapat mengerjakan teknologi kesehatan ini 
dengan banyak bantuan,” ujarnya.

Berbagai bantuan datang untuk 
menyempurnakan teknologi ini, termasuk 
pendanaan. “Apa yang kami lihat sekarang 
merupakan sebuah momentum. Ada 
harapan bagi siapa pun, bahkan yang telah 
mengalami kelumpuhan bertahun-tahun,” 
ujar Peter Wilderotter, CEO Christopher 
and Dana Reeve Foundation.

Penemuan robot untuk orang lumpuh 
ini didukung berbagai lembaga medis di 
dunia seperti IEEE Engineering in Medi-
cine and Biology Society, komunitas teknisi 
biomedis terbesar di dunia. 
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Digital

Hidup segan mati tak mau. Periba-
hasa itu terasa pas untuk meng-
gambarkan kondisi Adobe Flash 

sejak beberapa tahun terakhir. Satu per satu 
perusahaan besar internet seperti Youtube 
dan Facebook mulai menanggalkan Adobe 
Flash pada platform mereka.

Pukulan telak kembali diterima setelah 
Google per 1 September lalu secara resmi 
menonaktifkan penggunaan Adobe Flash 
dalam penayangan iklan pada Google 
Chrome. Ketika lebih dari separuh (51,74%, 
sumber StatCounter) pengguna internet 
menjadikan Chrome sebagai mesin penje-
lajah, nasib Adobe Flash kini benar-benar 
di titik nadir.

Perangkat lunak yang awalnya dikenal 
dengan nama Macromedia Flash ini per-
nah mencapai masa kejayaan pada awal 
tahun 2000-an. Adobe Flash digunakan 
sebagai platform untuk multimedia yang 
digunakan untuk menciptakan bentuk dari 
vektor, animasi, hingga game mobile. Dulu, 
tanpa Flash Player tak bisa menonton video 
di Youtube.

Namun, kritik terhadap penggunaan 
perangkat lunak ini terus berdatangan. 
Fokus paling utama karena software ini 
sangat berat dan mengganggu  performa 
website. Flash Player yang dipasang 
di  sebuah halaman website juga akan 
membuka konten Flash dengan ukuran file 
yang besar sehingga membuat halaman itu 
menjadi berat dan lama dibuka.

Pertimbangan ini pula yang membuat 
Google tak lagi mendukung file bereks-
tensi Flash pada platform mereka. 
Pembaruan tersebut untuk meningkatkan 
performa komputer ataupun perangkat 
mobile  dalam menggunakan Chrome. 
Pembaruan itu untuk mengurangi konsum-
si daya perangkat sehingga dapat member-
ikan waktu jelajah internet lebih lama serta 
nyaman bagi pengguna.

Selain itu, kritik keras terhadap software 
ini banyak diarahkan menyangkut isu 
keamanan. Hacking Team, perusahaan 
yang menjual berbagai macam tools untuk 
melakukan spionase cyber mengungkap 
file berekstensi Flash di dunia maya rentan 
ditembus para peretas untuk masuk ke 
sistem komputer dan menginfeksinya 
dengan malware.

Data cache file sebesar 400 GB milik 

Adobe Flash Kini 
di Titik Nadir
Satu per satu perusahaan  
raksasa menanggalkan Flash 
pada platform mereka. Reza Ramadhan

Hacking Team berhasil dibobol dan dise-
barkan di internet dengan memanfaatkan 
celah keamanan pada Flash pada Juli lalu. 

Jauh sebelumnya, pada 2010 CEO Apple 
Steve Jobs sudah mengkritisi teknologi 
Adobe Flash yang dianggap telah usang. 
Jobs menolak menggunakan fasilitas 
Adobe Flash pada iPhone dan iPad untuk 
menghindari malware dan cybercrime 
serta mempercepat kerja sistem.

Tindakan Jobs ini merupakan taruhan 
besar, karena waktu itu sebagian besar 
konten multimedia di situs-situs internet 
didukung Flash. 

Jobs tetap bersikukuh dan memilih 
 standar terbuka baru HTML5 yang dinilai 
lebih cocok pada perangkat mobile 
 daripada Flash.

Ramalan Jobs sepertinya menjadi kenya-
taan. Kini teknologi HTML5 telah diterap-
kan sebagai pengganti Flash oleh situs 
YouTube serta Google Chrome. Sedangkan 
Apple juga mengembangkan teknologi 
terbuka berbasis HTML5 bernama WebKit. 

Webkit dipakai di browser Safari dan 
juga telah diadopsi sistem operasi Android 
dan BlackBerry. Bahkan, hampir semua 
mesin penjelajah internet yang ada saat 
ini, selain buatan Microsoft, menggunakan 
WebKit. Lalu bagaimana nasib Adobe 
Flash ke depan? 

USANG. Flash ditinggalkan karena berat, tak efisien, serta tak aman.

Januari
0

2010

2012

2015

Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September

Perusahaan yang Menanggalkan Flash
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Utang-utang 
Perusahaan 
Pelat Merah
Porsi utang luar negeri BUMN 
terus meningkat dalam lima tahun 
terakhir. Lutfi Anshori

LEMAH. Perusahaan Listrik Negara kesusahan untuk mengurangi utang luar negeri.

SPada semester pertama tahun ini 
utang luar negeri badan usaha milik 
negara terkoreksi di angka Rp 870 

triliun, atau naik sekitar 12 persen (Rp 
770 triliun) dari tahun sebelumnya pada 
 periode yang sama.

Hal ini membuat Indonesia mendapat 
sorotan negatif di mata internasional. 
“Indonesia memiliki ciri khas di mata dunia, 
termasuk negara yang perusahaan-perusa-
haannya, termasuk BUMN, memiliki utang 
valuta asing (valas) yang besar,” kata Guber-
nur Bank Indonesia Agus Martowardojo.

Saat ini total utang swasta dan BUMN 
mencapai angka US$ 162 miliar atau sekitar 
Rp 2.310 triliun. Jumlah ini meningkat dras-
tis dibandingkan pada 2009 yang berkisar di 
angka US$ 20 miliar.

Sekretaris Kementerian BUMN Imam 
Apriyanto Putro mengatakan pemerintah 
tidak membatasi perusahaan pelat merah 
untuk meminjam valas. Namun, tiap peru-
sahaan perlu memiliki hitungan cermat. 

Kekhawatiran Imam beralasan. Pasalnya, 
nilai rupiah terhadap dolar terus melemah 
hingga 14,4 persen sejak awal tahun ini. 

Dalam forum pertemuan antardirektur 
keuangan (CFO) pada awal Agustus lalu, 
Menteri BUMN Rini Soemarno mengingat-
kan perlu melakukan hedging (lindung 
nilai) untuk mengantisipasi kerugian peru-
sahaan akibat penurunan kurs  rupiah. “Jika 
dulu para direksi BUMN ragu-ragu mela-
ku kan hedging, maka dengan terbitnya 
aturan soal lindung nilai utang BUMN saat 
ini, maka para direksi tidak perlu takut jika 
suatu saat terjadi masalah,” kata Rini.

Seperti diketahui, perusahaan pemilik 
utang luar negeri terbesar, PLN, total utang-
nya mencapai Rp 470 triliun. Perusahaan 

pimpinan Sofyan Basir ini pun diragukan 
mampu mengurangi nilai utang itu secara 
signifikan.

Direktur Energy Watch Mamit Setiawan 
menilai PLN masih terlalu bergantung pada 
bahan bakar fosil untuk mengoperasikan 
pembangkit listrik. “PLN tidak memiliki niat 
untuk investasi jangka panjang pada energi 
panas bumi, matahari, mikro hidro, dan bio-
massa. Mereka hanya berpikir bagai mana 
bisa menyediakan listrik dengan mudah 
dan cepat,” katanya.

Sementara perusahaan maskapai pener-
bangan milik pemerintah, Garuda Indone-
sia, terus memutar otak untuk menyiasati 
pelemahan nilai rupiah dan  lesunya pere-
konomian nasional. Manajemen Garuda 
terus melakukan hedging valas tiap bulan, 
mulai dari US$ 20 juta hingga US$ 50 juta. 
Selain itu, efisiensi biaya dengan ketat dan 
manajemen risiko juga diberlakukan peru-
sahaan pimpinan Arif Wibowo ini.

Meski pemerintah, pengamat, dan 
masyarakat kerap bicara mengenai dampak 
negatif utang luar negeri, di sisi lain pemer-
intah selalu mengundang investor asing 
untuk menanamkan modal di Indonesia. 
Pada Juni lalu Rini Soemarno meneken 
kerja sama pendanaan infrastruktur dengan 
China Development Bank. Nilainya fantas-
tis, US$ 40 miliar atau Rp 520 triliun. Sumber : Diolah  dari berbagai sumber

5 BUMN dengan Utang Luar Negeri Terbanyak 
(per Juni 2015)
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Indonesia Menuju OPEC

INDONESIA telah membuat 
permintaan resmi untuk 
bergabung kembali dengan 
Organisasi Negara-negara 
Pengekspor Minyak Bumi 
(OPEC). Sebelumnya Indo-
nesia merupakan anggota 
aktif  selama hampir 50 tahun, 
sampai menangguhkan keang-
gotaannya pada 2009 setelah 
menjadi pengimpor minyak 
bersih.

3 Paket Kebijakan Ekonomi

PRESIDEN Joko Widodo 
meluncurkan tiga paket 
kebijak an ekonomi untuk 
merespons kondisi ekonomi 
global yang berpengaruh pada 
ekonomi Indonesia.

Harga Emas

HARGA emas berjangka di di-
visi COMEX New York Mercan-
tile Exchange terus merosot 
dan menetap di harga terendah 
dalam sebulan terakhir. 
Kontrak emas yang paling aktif 
untuk pengiriman Desember 

kehilangan US$ 19,00 atau 1,69 
persen, menjadi menetap di 
US$ 1.102,00 dolar AS per ons. 
Penurunan tersebut menyusul 
penguatan nilai tukar dolar 
AS di pasar saham Eropa dan 
 pasar Asia sehingga melemah-
kan harga logam mulia.

Suku Bunga Simpanan dan Kredit 
BANK Indonesia mencatat 
suku bunga simpanan dan suku 
bunga kredit menurun sejalan 
dengan melambatnya pertum-
buhan kredit. Berdasarkan 
Analisis Uang Beredar, pada 
Juli 2015, suku bunga deposito 
berjangka tiga dan enam bulan 
tercatat 8,13 persen dan 8,71 
persen. Angka itu menurun 
dibandingkan bulan sebelum-
nya, sebesar 8,27 persen dan 
8,73 persen. 

Kereta Ringan
PRESIDEN Joko Widodo 
melakukan peletakan batu 
pertama pembangunan moda 
transportasi kereta ringan 
(LRT) di Jakarta, Bogor, Depok, 
dan Bekasi. Proyek yang diker-
jakan PT Adhi Karya (Persero) 
ini dengan bersinergi bersama 
8 BUMN lainnya, termasuk 
perbankan. Pembangunan LRT 
terdiri atas dua tahap dengan 
total panjang 83,6 kilometer. 
Daya angkut harian dengan 
konfigurasi enam train set 
adalah 24.000 penumpang per 
jam dengan jarak antar-kereta 
dua menit.

Elpiji 12 Kilogram
PT PERTAMINA (Persero) 
akan menurunkan harga elpiji 
tabung 12 kilogram sebesar Rp 
6.000 per tabung. Ini dilakukan 
setelah harga gas acuan kontrak 
Aramco turun hingga di bawah 
US$ 400 per metrik ton. Perta-
mina terakhir menaikkan harga 
elpiji 12 kg pada 1 April 2015 
dari Rp 134. 000 per tabung 

menjadi Rp 142.000. Di tingkat 
pengecer, harga jual elpiji 12 
kg mencapai Rp 150.000 per 
tabung. 

Penjualan Eceran
SURVEI Penjualan Eceran 
Bank Indonesia mengindi-
kasikan secara tahunan 
penjualan eceran pada Juli 
2015 melambat. Ini terlihat dari 
Indeks Penjualan Riil Juli 2015 
yang tercatat 197,4 atau tum-
buh 4,8 persen secara tahunan. 

Jaminan Hari Tua

PEMERINTAH memberlaku-
kan pajak progresif untuk 
pencairan dana saldo Jaminan 
Hari Tua.

Kabut Asap
KERUGIAN sektor  pariwisata 
akibat kabut asap di tiga 
provinsi terparah mencapai Rp 
5 miliar per hari. Association of 
the Indonesia Tours and Travel 
Agencies menyatakan kerugian 
akibat kabut asap setidaknya 
dialami Provinsi Sumatera Se-
latan, Jambi, dengan perkiraan 
jumlah wisatawan mancanega-
ra 5.000 orang per hari. Kondisi 
ini juga membuat target pemer-
intah untuk menggaet 10 juta 
wisatawan mancanegara tahun 
ini bakal tak tercapai.

Kebijakan Sektor Moneter
BANK Indonesia ikut ambil 
bagian dalam paket kebija-
kan ekonomi yang digulirkan 
pemerintah untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang 
saat ini tengah menghadapi 
tekanan. Lima paket itu adalah 
memperkuat pengendalian 
inflasi dari sisi suplai, menguat-
kan stabilisasi rupiah, pengelo-
laan likuiditas rupiah, mem-
perkuat suplai dan permintaan 
valuta asing, serta memperda-
lam pasar uang.

Paket September
PAKET kebijakan ekonomi 
pemerintahan Joko Widodo 
atau Paket September I yang 
diluncurkan belum mampu 
mendorong bursa saham. 
Indeks harga saham gabungan 
terus bergerak di zona merah, 
setelah pengumuman kebijak-
an tersebut. Pergerakan indeks 
saham justru dipengaruhi 
 koreksi tajam yang dialami 
bursa saham regional. 

Hindari Impor Sapi dari Australia
PEMERINTAH mengincar 
pasokan sapi dari negara lain, 
selain Australia dan Selandia 
Baru, untuk memenuhi kebu-
tuhan daging dalam negeri. Hal 

itu dilakukan untuk menghin-
dari monopoli dan dikte dari 
kedua negara tersebut terkait 
harga sapi yang akan dibawa 
masuk ke Indonesia. Sejumlah 
negara yang menjadi alternatif 
asal sapi impor itu harus bebas 
dari penyakit mulut dan kuku 
sapi, seperti Meksiko. 
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General Electric Co menemukan titik 
terang dalam upaya mengakuisisi 
Alstom. Perusahaan multinasional 

asal Amerika Serikat itu mendapat persetu-
juan Uni Eropa untuk mengambil alih peru-
sahaan pembangkit listrik dan pembuat alat 
transportasi asal Prancis itu.

Konglomerasi yang berbasis di Connecti-
cut ini menggelontorkan dana mencapai 
US$ 13,9 miliar atau sekitar Rp 198 triliun. 

Nilai kesepakatan tersebut sekaligus men-
jadi yang terbesar dalam sejarah akuisisi 
perusahaan di sektor pembangkit listrik.

Semula perusahaan yang didirikan 
Thomas Alva Edison ini diramal bakal gagal 
mengamankan kesepakatan dengan Uni 
Eropa. Ini karena akuisisi tersebut berpo-
tensi mengurangi kompetisi di pasar turbin 
gas di Eropa: hanya menjadi dua pemain 
utama, salah satunya Siemens.

Kondisi ini dikhawatirkan memicu 
kenaikan tarif dasar listrik. Namun, pada 
akhirnya Komisi Uni Eropa menyetujui 
rencana tersebut, dengan catatan GE 
memangkas biaya operasional. Manajemen 
GE pun berencana memangkas biaya oper-
asional dalam lima tahun ke depan. Upaya 
ini diperkirakan dapat menghemat biaya 
hingga mencapai US$ 3 miliar.

Selain mendapatkan lampu hijau dari 
Eropa, GE juga telah memperoleh restu dari 
otoritas Amerika Serikat. Proses akuisisi 
kedua perusahaan ini pun diharapkan 
rampung tahun ini.

“Keputusan hari ini oleh Komisi Eropa 
dan Departemen Kehakiman menjadi 
tonggak utama dalam menyelesaikan kes-
epakatan ini sedini mungkin pada kuartal 

Bersatunya Dua Perusahaan Energi Dunia
Nilai kesepakatan mencapai 198 triliun rupiah. Luthfi Anshori

PROYEK. Bersatunya dua perusahaan ini diindikasikan untuk memenangkan banyak tender.

keempat,” kata Direktur Utama GE Jeff 
Immelt di laman GE-Alstom.

Sebelumnya GE mencapai kesepakatan 
bisnis dengan Alstom pada April tahun 
lalu. Kekuasaan dan jaringan bisnis Alstom 
senilai 12,35 juta euro secara verbal telah 
menjadi milik perusahaan dengan 300 
ribuan karyawan ini.

Penggabungan dua perusahaan energi 
ini diyakini akan memberikan pelayanan 
listrik di lebih dari 150 negara. Langkah ini 
juga membuat GE lebih fokus pada industri 
operasional dan mulai meninggalkan 
sektor keuangan.

“Semakin banyak kita belajar tentang 
teknologi Alstom dan melihat kemam-
puannya dalam 15 bulan terakhir, semakin 
kita menyukai kesepakatan ini,” kata Im-
melt. “Ini menjadi kesepakatan yang tepat 
pada waktu yang tepat untuk GE.”

Seiring dengan fokus yang beralih ke 
sektor manufaktur industri dan pembangk-
it listrik, GE berniat melepas aset bisnis jasa 
keuangannya yang bernilai US$ 200 miliar.

Lini usaha ini sebagian akan dilepas ke 
perusahaan Canada Pension Plan Invest-
ment Board. Langkah ini diambil untuk 
menyiasati regulasi pemerintah Amerika 
yang mulai membatasi gerak lembaga 
pemberi kredit yang dituding memberi-
kan pembiayaan kepada nasabah secara 
berlebih.

Langkah akuisisi ini dipandang tidak 
sekadar pertimbangan ekonomi belaka. 
Menurut pengamat masalah ekonomi 
dan hubungan internasional, Andreas 
Hugo Pareira, bersatunya GE dan Alstom 
ini adalah langkah Amerika Serikat untuk 
memenangkan tender proyek-proyek 
infrastruktur, khususnya pembangkit listrik 
di berbagai negara. Termasuk Indonesia.

"Langkah itu adalah upaya memenang-
kan persaingan bisnis antar perusahaan 
pemasok teknologi pembangkit listrik 
Eropa," ujar Andreas.

Sekadar informasi, General Electric ada-
lah salah satu perusahaan yang mengincar 
pengerjaan proyek pembangkit listrik 35 
ribu megawatt yang dicanangkan Presiden 
Joko Widodo. Perusahaan yang memiliki 
teknologi turbin berbahan bakar gas ini 
akan bersaing bersama 52 perusahaan asal 
Amerika lainnya seperti Caterpillar dan 
IBM. 

Berdiri :  1928
Jenis industri :  Pembangkit listrik dan   
  transportasi berbasis rel
Kantor pusat            :  Levallois-Perret, Paris,   
  Prancis
Direktur Utama :  Patrick Korn
Jumlah karyawan :  85.000 (2011)

Berdiri :  1892
Jenis industri :  Energi, keuangan, 
  kesehatan, lokomotif
Kantor pusat :  Fairfield, Connectitut,   
  Amerika Serikat
Direktur Utama :  Jeffrey R Immelt
Jumlah karyawan :  300.000 (2014)

Profil Alstom

Profil General Electric

Diolah dari berbagai sumber
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Profesor di Universitas Columbia dan peraih Nobel bidang ekonomi.
| Project Syndicate

Muak pada The Fed

Joseph E. Stiglitz

Pada setiap akhir Agustus, gubernur bank sentral 
dan para pemodal dari seluruh dunia bertemu 
di Jackson Hole, Wyoming, untuk menghadiri 

US Federal Reserve’s Economic Symposium. Tahun 
ini peserta disambut sekelompok besar anak muda, 
yang sebagian besar keturunan Afrika-Amerika dan 
Hispanik.

Kelompok anak muda ini hadir bukan untuk 
melakukan protes. Mereka justru ingin memberi 
masukan kepada para pembuat kebijakan yang 
berkumpul untuk menyadari bahwa keputusan 
mereka mempengaruhi orang-orang biasa, bukan 
hanya pemodal yang khawatir nilai inflasi  obligasi 
atau apakah kenaikan suku bunga mungkin dilaku-
kan untuk kepentingan portofolio saham  mereka.

Hingga sekarang, tujuh tahun setelah krisis 
keuangan global yang dipicu resesi besar, pengang-
guran “resmi” di kalangan warga Afrika-Amerika 
 sudah lebih dari 9%. Secara terperinci, penganggur-
an ini mencakup karyawan paruh waktu,  pencari 
kerja penuh, dan pekerja marginal; tingkat 
pengang guran Amerika Serikat secara keseluruhan 
mencapai 10,3%. Tapi untuk warga Afrika-Amerika, 
terutama anak muda, angka ini jauh lebih tinggi.

Misalnya, warga Afrika-Amerika berusia 17-20 
yang telah lulus sekolah menengah tetapi tidak ter-
daftar di perguruan tinggi, tingkat pengangguran 
lebih dari 50%. “Kesenjangan pekerjaan” seperti 
perbedaan antara pekerjaan saat ini dan apa yang 
seharusnya dilakukan adalah sekitar 3 juta.

Banyaknya orang yang keluar dari pekerjaan, isu 
upah minimum juga muncul dalam statistik resmi. 
Sepanjang tahun ini, upah riil pekerja non-penga-
was turun hampir 0,5%. Ini adalah bagian dari tren 
jangka panjang yang menjelaskan mengapa distri-
busi pendapatan rumah tangga kelas menengah 
lebih rendah dari seperempat abad yang lalu.

Stagnasi upah juga membantu  menjelaskan 
mengapa pernyataan pejabat The Fed bahwa 
ekonomi telah hampir kembali pulih, justru  menuai 
cemooh. Mungkin pendapat pejabat itu benar 
 dalam lingkungan di mana ia tinggal. Tapi,  dengan 
sebagian besar peningkatan pendapatan sejak 
“masa pemulihan” naik 1% dari penerima, hal itu 
tidak berlaku bagi sebagian besar masyarakat. 
Orang-orang muda di Jackson Hole, yang mewakili 
gerakan nasional yang biasa menyebutnya sebagai 
“Fed Up”, bisa membuktikan hal itu.

Ada bukti kuat bahwa ekonomi tampil lebih baik 
dengan bursa tenaga kerja yang ketat, seperti yang 

ditunjukkan IMF; ketidaksetaraan yang rendah 
(bia sanya dari hulu ke hilir). Tentu saja, pemodal 
dan eksekutif perusahaan yang membayar $ 1.000 
untuk hadir di pertemuan Jackson Hole melihat 
dari sudut yang melihat upah rendah berarti ke-
untungan besar dan tingkat suku bunga yang 
rendah berarti harga saham tinggi.

The Fed memiliki mandat ganda; untuk mem-
pro mosikan kesempatan kerja secara penuh 
dan sta bilitas harga. Mandat yang kedua berhasil 
dilaksanakan, namun tidak dengan mandat yang 
 pertama. Akankah para pengambil kebijakan  lebih 
mempertimbangkan masalah kenaikan suku  bunga 
pada pertemuan The Fed pada September?

Argumen yang biasa digunakan untuk menaik-
kan suku bunga adalah untuk meredam tekanan 
ekonomi akibat inflasi yang terlalu tinggi. Hal itu 
jelas tidak terjadi saat ini. Memang, mengingat 
stag nasi upah dan dolar yang kuat, The Fed menga-
lami inflasi di bawah target 2%, tidak mencapai 4% 
 seperti yang diungkapkan banyak ekonom (terma-
suk mantan kepala ekonom IMF, Olivier Blanchard).

Jika The Fed terlalu fokus pada inflasi, bisa mem-
perburuk ketidaksetaraan, yang akhirnya memper-
buruk kinerja ekonomi secara keseluruhan. Jika The 
Fed lalu menaikkan suku bunga setiap kali ada  tanda 
pertumbuhan upah, pangsa pekerja akan tergeser ke 
bawah, akibatnya upah goyah  selama resesi.

Argumen untuk menaikkan suku bunga 
menunjuk kan ketidakpedulian pada kesejahteraan 
 pekerja, tetapi ke pemodal. Dalam fungsi ekonomi, 
pihak yang satu akan mengharapkan modal rendah 
untuk menjadi dasar pertumbuhan yang sehat. 
Di Amerika Serikat, para pekerja diminta untuk 
mengor bankan mata pencaharian dan kesejahtera-
an untuk melindungi pemodal kaya dari konse-
kuensi kecerobohan mereka sendiri.

The Fed harus secara bersamaan  merangsang 
ekonomi dan menjinakkan pasar keuangan. Pera-
tur an yang baik dimaksudkan lebih dari  sekadar 
mencegah kerugian yang ditimbulkan dari  sektor 
perbankan. Ini juga berarti mengadopsi dan 
 menegakkan aturan yang membatasi aliran dana 
ke para spekulan dan mendorong sektor keuangan 
 untuk memainkan peran konstruktif dalam pereko-
nomian, dengan menyediakan modal membangun 
perusahaan baru dan memungkinkan perusahaan 
yang sukses untuk melakukan ekspansi. 

Dalam fungsi 
ekonomi, 

pihak yang 
satu akan 

mengharapkan 
modal rendah 
untuk menjadi 

dasar 
pertumbuhan 

yang sehat.
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BERMANFAAT. Cangkang udang kini tak sekadar jadi limbah.

Udang adalah hasil laut yang paling 
banyak dikonsumsi luas masyara-
kat Indonesia. Juga dimanfaatkan 

sebagai sumber protein hewan. Namun, 
ada manfaat lain dari udang.

Pesatnya pertumbuhan konsumsi udang 
setiap tahun membuat budi daya tambak 
udang pun berkembang. Udang menjadi 
salah satu komoditas ekspor yang dapat 
diandalkan dalam peningkatan ekspor 
non-migas. Udang juga salah satu biota laut 
yang bernilai ekonomi tinggi.

Devisa yang diperoleh dari sektor 
pertanian 34% berasal dari ekspor udang. 
Produksi udang menghasilkan limbah 
sekitar 65 – 85% dari berat udang. Sebagian 
besar limbah dari usaha pengolahan udang 
berasar dari kepala, kulit, dan ekornya.

Kulit udang mengandung protein (25 – 
40%), kitin (15 – 20%), dan kalsium karbo-
nat (45 – 50%). Kandungan kitin dalam 
kulit udang lebih sedikit dibandingkan 

Cangkang Udang 
Penjernih Air
Ramah lingkungan dan memiliki 
potensi ekonomi. Alinda Rimaya

kandungan kulit atau cangkang kepiting.
Meski begitu, kulit udang belum banyak 

digunakan sehingga akhirnya hanya men-
jadi limbah pengganggu lingkungan, teru-
tama bau tidak sedap dan pencemaran air. 
Namun, sebenarnya limbah ini menyim-
pan nilai ekonomis yang cukup tinggi.

Dengan pendekatan teknologi yang 
tepat, potensi limbah ini dapat diolah lebih 
lanjut menjadi senyawa chitin yang dapat 
diolah lagi menjadi  senyawa chitosan. 
Sifatnya yang mudah terurai dan tidak 
memiliki sifat beracun menja-
dikannya ramah lingkungan.

Kitin dan kitosan memi-
liki nilai ekonomi tinggi, 
yakni  bisa menjadi edible 
coating untuk menghambat 
pertumbuhan bakteri dan 
menambah daya awet produk 
perikan an. Senyawa ini juga 
dapat digunakan sebagai koa-
gulan alam, bahan pengganti 
penjernih air, terutama air limbah industri.

Air limbah industri memerlukan bebe-
rapa tahap pengolahan, di antaranya pro-
ses koagulasi/flokuasi untuk menghilang-
kan kekeruhan. Melalui penelitian, 
koagulan menggunakan kitosan mampu 
menurunkan tingkat kekeruhan air hingga 

90,37%, hampir dua kali lipat dari koagulan 
sintetis yang umum digunakan.

Penggunaan koagulan sintetis selama ini 
meski lebih praktis dan mudah diperolah, 
jika digunakan secara berlebihan akan 
menimbulkan efek yang tidak baik bagi 
lingkungan dan kesehatan. Sebab, koagu-
lan jenis ini tidak mudah terbiodegradasi.

Perlu beberapa tahap pemrosesan untuk 
mengisolasi senyawa kitin dari cangkang 
udang, yakni deproteinasi, demineralisasi, 
dan deasetilisasi.

Kulit udang dikumpulkan, dicuci, lalu 
dikeringkan di bawah sinar matahari. 
Setelah kering, kulit udang  dihaluskan 
menjadi serbuk udang. Serbuk ini 
 kemudian direndam dalam larutan 
 natrium hipo klorit selama satu jam dengan 
perbandingan 1:10 atau dengan larutan 
 kaporit selama 24 jam dengan perban ding-
an yang sama.

Deproteinasi. Serbuk udang yang telah 
direndam diproses dengan menggunakan 
larutan NaOH 3,5% dan dipanaskan pada 
suhu 65 Celsius selama dua jam dan terus 
diaduk. Setelah itu cairan disaring, dicuci 
dengan air hingga pH netral. Kitin kasar ini 
kemudian dikeringkan.

Setelah kering, kitin kasar dimasukkan 
ke dalam larutan HCI 1 M untuk meng-
hasilkan kitin murni yang selanjutnya 
diproses lagi dengan larutan NaOH 50%. 
Hasil dari proses ini adalah kitosan.

Karakteristik kitosan yang paling penting 
adalah derajat kemurnian. Semakin 
tinggi derajat kemurniannya akan semakin 

optimal digunakan sebagai 
koagulan penjernih air.

Sebagai bahan penjernih 
limbah air, kitosan mampu 
menurunkan warna dan 
 kekeruhan air. 

Kitosan juga mampu 
mengikat logam berat seperti 
besi, tem baga, seng, kadmium, 
merkuri,  dan logam lain yang 
banyak terdapat pada air limbah 

pembuangan industri.
Pemanfaatan limbah udang sebagai 

penjernih air akan mengurangi dampak 
limbah udang dan meningkatkan persedia-
an air bersih yang kian langka. Selain itu, 
produksi kitosan mempunyai potensi 
ekonomi yang tinggi. 

Ekonomi Biru

Udang Vaname
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Saat bulan tertutup awan gelap  musim 
selatan, di  perairan Talisayan, Berau, 
Kalimantan Timur, muncul kawanan 

hiu paus di sekitar bagan. Bagan menjadi 
metode perikanan tangkap untuk menang-
kap ikan-ikan kecil makanan hiu paus.

Kebiasaan nelayan membuang ikan-ikan 
kecil membuat hiu paus tertarik dan mun-
cul di sekitar bagan. Masyarakat Talisayan 
percaya, kemunculan hiu paus yang biasa 
disebut si bintik itu membawa nasib baik. 
Kemunculan hiu paus biasanya diikuti 
tangkapan yang lebih banyak.

Hiu paus termasuk hewan dilindungi, 
berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan 
dan Perikanan tentang penetapan status 
perlindungan penuh ikan hiu paus. Ikan 
ini mulai dikenal di Kalimantan sejak 2013. 
Hiu paus merupakan jenis ikan besar. 
Ukurannya bisa mencapai 20 meter dengan 
karakteristik biologi pertumbuhan dan 
proses kematangan seksual lambat, namun 
berumur panjang.

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir 
dan Laut Pontianak, Ditjen Kelautan Pesisir 
dan Pulau-pulau Kecil melakukan survei 
dan mendata hiu paus di perairan Talisa-
yan. Tim survei berhasil menemukan 17 
ekor hiu paus, terdiri atas 16 ekor jantan dan 
1 ekor betina sebagai individu baru. Total 
hiu paus yang sudah terindikasi sampai saat 
ini 27 ekor, meliputi 25 jantan dan 2 betina 
berukuran 3 hingga 7 meter.

Project Leader Whale Shark Indonesia 
Mahardika Rizqi Himawan mengatakan, 
tim Whale Shark Indonesia yang melakukan 
studi di lokasi berbeda di Indonesia masih 
akan melakukan pengumpulan data di 
perairan Talisayan hingga Oktober 2015.

Untuk mengetahui pergerakan hiu paus, 
satu ekor betina yang juga terindentifikasi 
sebagai individu baru dipasangi penanda 
satelit. “Data ini penting untuk dasar penge-
lolaan terutama paus betina yang masih 
sangat jarang ditemukan di Indonesia,” 

kata Abraham Sianipar dari Concervation 
Internasional Indonesia.

Selain penandaan satelit, dipasang pula 
Radio Frequency Identification (RFID) 
yang berfungsi sebagai penanda perma-
nen pada tiga hiu paus jantan. Oceantag 
merupakan alat pemindai RFID yang 
dikembangkan Institut Pertanian Bogor 
dan World Wide Fund for Nature Indonesia, 
juga digunakan untuk memindai RFID yang 
mengidentifikasi secara teliti dan efisien.

Pemasangan RFID berbasis mikro kontrol 
sebelumnya sudah dilakukan di Teluk Cen-
derawasih. Peneliti hiu paus dari IPB Hawis 
Madduppa mengatakan, teknik ini merupa-
kan pelengkap dari PhotoID. Penggunaan 
pemindai RFID sebagai  penanda individu, 
dengan tambahan tanggal dan jam, memu-
dahkan untuk perhitungan kemunculan 
individu yang berbeda di situasi wilayah.

Metode untuk mengetahui perbedaan 
hiu paus adalah menggunakan PhotoID 

Lingkungan

Hiu Paus Kerasan 
di Talisayan
Perairan Talisayan bisa menjadi 
kawasan konservasi hiu paus dan 
ekowisata. Gilang Helindro
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yang dapat membedakan tiap individu 
berdasarkan pola totol-totol putih yang 
unik dan tidak pernah berubah seperti 
sidik jari.

Dua ekor jantan dan satu ekor 
betina yang ditemukan pada 2014 
kembali teridentifikasi tahun ini. “Hal 
itu mengindikasikan perairan Talisayan 
merupakan salah satu habitat penting 
yang menyebabkan hiu paus cenderung 
selalu kembali,” kata Casandra Tania, 
peneliti WWF Indonesia.

Menurut Casandra, besarnya populasi 
hiu paus di Talisayan menjadi  peluang 
dalam pengembangan ekowisata, 
namun perlu disertai pengelolaan yang 
memperhatikan kesejahteraan hewan 
dan konsep yang lestari. Dengan demiki-
an, hasil peneliti an ini diharapkan bisa 
menjadi dasar acuan bagi pemerintah 
dalam pengelolaan kawasan dan konser-
vasi hiu paus di perairan Talisayan. 

INDONESIA

BERAU

Kalimantan 
Selatan

Sulawesi

Serawak

Kalimantan 
Tengah

Kalimantan 
Barat

Kalimantan 
Timur

Kalim
antan 

Utara

 Hiu Paus di Talisayan

Sumber: Tim Survey Hiu Paus, WWF

2014

10 ekor
9 jantan 1 betina

2015

17 ekor
16 jantan 1 betina
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Kita harus berpolitik untuk memperbaiki partai politik.

Farid Gaban,
Hertasning Ichlas

Politik di Indonesia kini bukan hanya 
melahirkan rasa muak, melainkan 
juga mengalami tingkat sarkasme 

yang menyedihkan. Dan, sarkasme seperti 
dalam novel Multatuli, sebenarnya adalah 
manifestasi kesedihan rakyat yang sangat 
dalam.

Rakyat bertubi-tubi dibuat tidak percaya 
pada partai politik yang mabuk kekuasaan. 
Sebentar lalu rakyat masih diajak mendu-
kung Koalisi Merah Putih melawan Koalisi 
Indonesia Hebat. Tak sedikit kemarahan, 
bahkan kebencian, ditegaskan untuk ikut 
gerbong suatu koalisi.

Namun, seiring waktu yang sangat 
pendek, elite-elite partai, contohnya Partai 
Amanat Nasional, bisa demikian cepat 
menyeberang pindah koalisi dan melupa-
kan rakyat konstituennya, kemarahan, 
kebencian, bahkan sejenis perang Badar 
yang dulu dikumandangkan.

Pindah menyeberang begitu saja tanpa 
perlu berargumentasi serius kepada 
konstituennya, kecuali karena elite baru di 
partai ingin mendukung Presiden. Mengapa 
mendukung dan apa yang ingin diperjuang-
kan tak terlalu penting lagi.

Indonesia mengalami apa yang disebut 
Andreas Ufen saat menulis Political Parties 
in Post-Soeharto Indonesia, 2006. Suatu 
kondisi ketika partai dibentuk dan dimo-
bilisasi hanya untuk memenangkan calon 
presiden; kepemimpinan otoriter dalam par-
tai yang memicu faksionalisme; kental nya 
politik uang; miskin program; rendahnya 
penghormatan dan ikatan politikus-konsti-
tuen-partai; koalisi-koalisi yang pragmatis; 
menguatnya partai kartel/oligarki.

Dalam situasi politik seperti itu, demokra-
si dan partisipasi warga negara berhenti 
semata-mata dalam keikusertaan pemilihan 
umum. Rakyat hanya dianggap penting oleh 
partai politik saat hendak memilih, bukan 
dalam keseluruhan proses politik kekuasa-
an. Usai pemilu, keputusan politik kembali 
berada di tangan oligarki dan itu sering berl-
awanan dengan kepentingan konstituennya.

Partai politik berjalan sangat pragmatis 
dan karena itu semakin seragam; tidak 
terlihat perbedaan menonjol prinsip-prinsip 
ideologi yang ingin diperjuangan dalam 
merancang pembangunan, pengelolaan 
lingkungan, dan pembelaan pada kera-
gaman. Satu sama lain melihat partai 
mereka tak lebih sebagai kendaraan belaka 

untuk masuk dan menguasai sumber-sum-
ber publik (pemburu rente).

Pemilihan umum sebagai cara memutus-
kan siapa yang menjadi pemimpin terasa 
semakin transaksional. Setelah menjadi 
presiden, ia seharusnya presiden seluruh 
warga negara, keputusannya punya dampak 
pada seluruh warga negara, termasuk warga 
yang tidak memilihnya atau tidak memilih 
sama sekali.

Partai sering lupa di mana mereka harus 
menjadi petugas partai dan negarawan. 
Ketika seorang presiden ditegas-tegaskan 
sebagai “petugas partai”, ada kecenderungan 
buruk, seperti diingatkan Bung Hatta sete-
ngah abad lalu, “menjadikan partai sebagai 
tujuan, dan negara sebagai alatnya”.

Tentu saja suatu ilusi jika kita mau memi-
sahkan sama sekali Presiden Joko Widodo 
dari PDI Perjuangan dan rekan koalisinya. 
Presiden itu dicalonkan dan didukung par-

tai. Bahkan calon independen, jika diboleh-
kan, juga belum tentu benar-benar indepen-
den (dari pemodal dan pemandu sorak).

Memperbaiki marwah kepresidenan 
adalah memperbaiki martabat partai dan 
sistem kepartaian. Memperkuat partisipasi 
dan mutu representasi warga negara dalam 
setiap pengambilan keputusan urusan pub-
lik (public policy).

Menjadi politikus tidak dengan sendirinya 
buruk, atau baik. Tidak ada musuh atau 
teman abadi dalam permainan politik. Itu 
sebabnya, publik sebaiknya tak perlu terlalu 
serius memperdebatkan aktor-aktor dan 
perilakunya. Seriuslah menilai politik dari 
kebijakan publik yang dibuat para politikus, 
siapa pun aktornya: kebijakan ekonomi, 
energi, pangan, kesehatan, transportasi.

Orang baik seperti Joko Widodo akan 

Kini, dalam situasi partai 
politik yang memuakkan, 
konsentrasi rakyat pada 

akhirnya lebih banyak meng
apresiasi individuindividu 

politik yang terlihat menonjol 
sebagai pemimpin daerah.

02-26-TIMES-2015.indd   27 9/11/15   3:14 PM



28 14 - 20 september  2015 the geo TIMES

TRANSAKSIONAL. Perpindahan koalisi kini kerap mengabaikan ideologi.

FO
TO

: A
NT

AR
A 

   
IN

FO
 G

RA
FI

K:
 Z

UL
KI

FL
I F

AI
Z

lumat dalam sistem politik yang buruk. 
Itulah yang bisa kita peringatkan di tengah 
euforia pemilihan presiden lalu. Dan, dasar 
argumen mengapa ada yang memilih 
menjadi golput karena mereka tak percaya 
dengan sistem kepartaian yang buruk 
seperti sekarang akan terjadi perubahan, 
bahkan oleh orang baik dan merakyat 
seperti Jokowi.

Publik dalam sarkasme dan perasaan 
muak, sebenarnya menginginkan perom-
bakan total sistem politik. Politik dan partai 
politik sesungguhnya punya peran sangat 
penting, namun parpol justru lebih sering 
membuat politik seperti hanya sandiawara 
atau bahkan lelucon.

Sejak era reformasi, tingkat partisipa-
si pemilih pada Pemilu 1999 mencapai 
93,33%, Pemilu 2004 turun menjadi 84,9%, 
dan Pemilu 2009 turun lagi menjadi 70,99%. 
Pemilu 2014, hanya tinggal 55%. Angka gol-
put pada Pemilu 2014 tercatat 57 juta suara.

Kalau melihat apa argumen seseorang 
menjadi golput, mungkin itu bukan lagi 
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sekadar apatisme, melainkan bentuk protes 
dan ajakan untuk melihat hal-hal lebih men-
dasar dari sistem politik kita. Bukan cuma 
memilih individu-individu. Mendesaknya 
perombakan sistem politik, terutama dari 
cengkeraman oligarki.

Para pengkaji oligarki seperti Jeffrey A 
Winters, Richard Robison, dan Vedi R Hadiz, 
mengatakan, Indonesia setelah era Soeharto 
tidak menyingkirkan oligarki yang telah 
dibangun sejak tumbuhnya rezim Soeharto.

Baik Winters maupun Robison dan 
Hadiz berpandangan bahwa struktur formal 
demokrasi elektoral dapat hidup berdam-
pingan dengan kekuasan oligarki, terutama 
bila demokrasinya hanya bersifat prose-
dural.

Hadiz dan Robison menulis tema oligarki 
untuk menjelaskan fenomena ekonomi-poli-
tik di Indonesia setelah era Soeharto. Teori 
oligarki digunakan untuk menggambarkan 
kekuatan-kekuatan yang menjadi lingkar inti 
kekuasaan di Indonesia, yang mendominasi 
struktur ekonomi dan struktur politik Indo-

nesia setelah Orde Baru.
Sementara Winters menekankan motif 

mengejar kekayaan pribadi dalam mengi-
dentifikasi oligark. Oligark adalah mereka 
yang menggunakan harta untuk memper-
tahankan kekayaannya. Ia selalu berupa 
individu, bukan lembaga atau instansi. 
Sedangkan oligarki merupakan politik 
mempertahankan kekayaan oleh mereka 
yang kaya.

Baik Winters maupun Robison dan Hadiz 
berpendapat, tingkat perubahan politik yang 
diperlukan untuk menghancurkan oligarki 
terletak pada redistribusi kekayaan. Suatu 
upaya untuk menghancurkan hubungan 
antara kekayaan dan kekuasaan politik di 
Indonesia yang pada kenyataannya hanya 
bisa dicapai melalui revolusi.

Kini, dalam situasi partai politik yang 
memuakkan, konsentrasi rakyat pada 
akhirnya lebih banyak mengapresiasi indi-
vidu-individu politik yang terlihat menonjol 
sebagai pemimpin daerah.

Munculnya Ahok di Jakarta, juga Jokowi 
sebagai presiden, Tri Rismaharini di 
Surabaya, dan Ridwan Kamil di Bandung 
disebut-sebut sebagai berkah pemilihan 
langsung.

Bagaimanapun, dukungan luas terhadap 
keluarnya Ahok dari Partai Gerindra, dan 
kentalnya antipati terhadap koalisi Prabowo, 
sesungguhnya mencerminkan ketidakper-
cayaan yang luas dan mendalam terhadap 
semua partai politik, termasuk partai dalam 
koalisi Jokowi juga.

Itu sebenarnya ironis. Nama-nama terse-
but, termasuk Ahok, dicalonkan oleh partai 
politik sebelum dipilih langsung oleh publik. 
Artinya, ada jasa besar Gerindra dan PDI 
Perjuangan dalam memunculkan mereka.

Polarisasi simplistis yang pernah terjadi 
seperti pemilihan langsung versus tak 
langsung, partai versus non-partai, tidak 
membantu kita melihat masalah lebih 
jernih. Kedua kubu bisa sama-sama keliru 
jika hanya memperdebatkan cabang atau 
ranting, yakni tata cara pemilihan, ketim-
bang pohonnya: bangunan demokrasi dan 
kepartaian kita.

Partai politik adalah elemen penting da-
lam demokrasi. Bahkan pemilihan langsung 
membutuhkan partai yang kuat dan bagus. 
Tanpa mesin partai yang bekerja baik, biaya 
kampanye menjadi terlalu mahal. Korupsi 
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dan praktik politik uang kian merajalela.
Cara mana pun yang mau dipakai, 

pemilihan langsung atau lewat parlemen, 
menuntut perombakan sistem kepartaian 
yang telah memicu rendahnya kepercayaan 
publik pada partai dan parlemen seperti 
sekarang ini.

Partai di Indonesia, menurut kajian 
ilmuwan politik Andreas Ufen, sedang 
mengikuti tren negatif Filipina. Sama-sama 
lepas dari kediktatoran, Ferdinand Marcos 
dan Soeharto, kedua negeri terjebak dalam 
liberalisasi politik superfisial, yang gaduh 
tapi minim partisipasi.

Indonesia setelah era Soeharto dicirikan 
oleh munculnya “partai presidensial”, partai 
yang dibentuk atau dimobilisasi sekadar 
untuk memenangkan kandidat presiden. 
Hanura dan Gerindra contoh paling nyata. 
Tapi, itu juga berlaku untuk partai lama 
seperti Golkar dan PDI Perjuangan.

Partai-partai itu bersifat tersentral dan 
dikendalikan oleh kepemimpinan otoriter 
sehingga memicu faksionalisme internal. 

Pada saat yang sama, banyaknya partai dan 
sistem pemilihan yang rumit mengharuskan 
mereka membentuk koalisi-koalisi pragma-
tis yang rapuh.

Sebagian besar partai tidak aktif kecuali 
pada musim pemilihan. Keanggotaan resmi 
partai sangat rendah. Organisasinya lemah. 
Kesetiaan pada partai sangat longgar, baik di 
kalangan pemilih maupun politikusnya.

Kajian The International Foundation for 
Election Systems menunjukkan 82% pemilih 
Golkar pada Pemilu Legislatif 2004 memilih 
calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 
bukan Megawati Soekarnoputri yang resmi 
didukung partai itu.

Lihat pula pada mudahnya politikus ber-
ganti-ganti partai. Ahok, misalnya, memulai 
karier di Partai Perhimpunan Indonesia 
Baru untuk jabatan anggota parlemen 
daerah; lalu berkoalisi dengan Partai Nasi-
onal Banteng Kemerdekaan untuk meraih 
jabatan bupati; menjadi anggota Golkar 
untuk posisi parlemen pusat; dan pindah 
ke Gerindra untuk jabatan wakil gubernur 
Jakarta.

Itu karena kandidat, bukan partai serta 
program-programnya, yang menjadi fokus 
pemilihan setiap lima tahun sekali. Partai 
kehilangan ideologi atau tujuan besar dan 
mulia dari pembentukannya.

Didominasi terutama oleh motif keun-
tungan material, partai politik mencari 
uang dari anggota parlemen, calon bupati, 
ataupun cukong. Di parlemen, partai-partai 
ini melayani kepentingan anggota parlemen 
yang mencari akses mudah pada sumber 
uang negara. Money politics, kolusi, dan 
korupsi bukan berkurang.

Masalahnya, mungkinkah kita merombak 
radikal sistem kepartaian? Salah satu ciri 

Jumlah dana APBN
untuk partai politik

(Dalam miliar rupiah)

9,9             10,4           10,9           13,2

20
11

20
12

20
13

20
14

SUMBER: FORUM INDONESIA UNTUK TRANSPARANSI

PROGRAM ENAM BESAR 
PARTAI PEMENANG PEMILU 

PDI PERJUANGAN
-  Mencapai kemandirian ekonomi 

dengan meningkatkan produksi 
dalam negeri

-  Mencapai kedaulatan pangan
-  Sekolah partai

GOLKAR
-  Ekonomi kerakyatan
-  Sosialisasi pemahaman lingkun-

gan hidup
-  Program pendidikan sumber daya 

manusia di tingkat desa lewat 
Kader Penggerak Teritorial Desa

GERINDRA 
-  Ekonomi kerakyatan
-  Kedaulatan pangan dan energi 
-  Meningkatkan kualitas pemba-

ngunan dengan meningkatkan 
pendidikan masyarakat Indonesia

DEMOKRAT
-  Menjaga pertumbuhan ekonomi 

yang kuat dan berkelanjutan
-  Ketahanan pangan, energi dan air
-  Peningkatan penguasaan teknolo-

gi dan inovasi

PKB
-  Pemberdayaan ekonomi mas-

yarakat desa
-  Mendukung kebijakan yang me-

menuhi hak-hak dasar publik
-  Program pendidikan politik Garda 

Bangsa 

PAN
-  Mewujudkan kesejahteraan 

sosial dengan kemakmuran yang 
berekadilan

-  Memperjuangkan dilindunginya 
mahkluk hidup

-  Program wajib belajar bagi semua 
usia dan kegiatan penelitian ilmiah

kepartaian Filipina yang kita warisi adalah 
munculnya kartel politik. Meski berbeda-be-
da partai, para politikus cenderung berkom-
plot untuk menjaga status quo.

Reformasi politik fundamental mengu-
bah partai politik jelas menuntut tekad dan 
desakan yang sangat kuat dari rakyat. Upaya 
mengubah sistem kepartaian agar lebih ber-
orientasi pada wibawa konstituen daripada 
segelintir elite. Perbaikan perekrutan ang-
gota partai, hingga orientasi partai sendiri, 
agar motivasinya bukan lagi sekadar hidup 
musiman untuk mengusung calon tertentu, 
melainkan memperjuangkan ideologi partai 
menjadi kebijakan publik, terutama dengan 
pendidikan politik rakyat. 
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1. Demokrat

2. Hanura

3. Gerindra

4. PDI-P
5. PPP
6. PAN
7. PKB
8. Golkar

9. PKS

BERDASARKAN LAPORAN 

INDONESIA CORRUPTION 

WATCH MARET 2015

peringkat Indeks Transparansi 
Laporan Keuangan

Partai Politik Indonesia

Mei 2014. Hatta Rajasa sedang 
menemui para wartawan di kantor 
Dewan Pimpinan Pusat Partai 

Amanat Nasional. Ketua Umum PAN ini 
memberikan keterangan sikap politik partai 
yang dipimpinnya. “Kami beraklamasi 
untuk mendukung pencapresan Prabowo,” 
ujarnya.

Menurut Hatta yang kemudian men-
jadi calon wakil presiden pendamping 
Prabowo dalam Pemilihan Presiden 2014, 
PAN dan Partai Gerakan Indonesia Raya 
yang dipimpin Prabowo Subianto memiliki 
kesamaan visi dan misi, yaitu membangun 
bangsa yang maju.

Bersama Partai Keadilan Sejahtera, Gol-
kar, PPP, dan PKS, PAN dan Gerindra mem-
bangun Koalisi Merah Putih. Di DPR, koalisi 
itu menjadi mayoritas dengan mendapat 
292 kursi. Sedangkan kursi koalisi pemerin-
tah hanya 207. Partai Demokrat yang bersi-
keras untuk netral memiliki 61 kursi.

September 2015. PAN yang kini dipimpin 
Zulkifli Hasan memutuskan untuk pindah 
perahu: bergabung dengan gerbong peme-
rintah.

“Kami memutuskan untuk bergabung 
dengan pemerintah untuk menyukseskan 
seluruh program pemerintah,” kata Zulkifli 
dalam konfrensi pers di Istana Merdeka.

Menurut Ketua Majelis Permusyawaratan 
Rakyat ini, PAN ingin berkontribusi bersama 
pemerintah untuk membantu mengatasi 
masalah perekonomian. Kepindahan ini 
telah dikonsultasikan dengan Majelis Per-
timbangan Partai dan semua jajaran internal 
partai.

Sebelumnya, Golkar versi Agung Laksono 
memutuskan untuk keluar dari Koalisi Me-
rah Putih. Ini membuat kekuatan legislatif 
koalisi oposisi menjadi jauh lebih lemah.

Perpindahan koalisi yang begitu mudah 
terjadi ini ibarat mengabaikan semua ideo-
logi. Kesamaan visi dan misi yang diung-
kapkan saat membentuk koalisi, menjadi 
omong kosong yang tak bisa dipercaya.

Sistem kepartaian di Indonesia memiliki 
banyak sekali kelemahan. Salah satunya tak 
banyak partai “kuat” yang menjadi oposisi. 
Bisa dibilang ini adalah hasil dari kuatnya 
Golkar dalam pemerintahan Orde Baru. Par-
tai oposisi dianggap tak perlu dan menjadi 
pihak yang lemah. Hanya sedikit sekali par-
tai yang betah menjadi “lawan” pemerintah. 
Salah satunya PDI Perjuangan yang teguh 
menjadi oposisi selama 10 tahun.

Kecenderungan partai yang mengabaikan 
ideologi untuk mendekat dengan kekuasaan 
ini terjadi dalam kasus PAN.

“PAN tidak bisa lepas dari budaya pater-
nalistik. Mereka punya pemikiran bahwa 
yang memiliki kekuasaan adalah yang 
unggul dan patut dijadikan rujukan,” kata 
Eko Harry Susanto, pakar komunikasi politik 
Universitas Tarumanegara, melalui surat 
elektronik.

Perpindahan PAN ke kubu pemerintah di-
anggap sebagai kepentingan praktis semata. 
Cenderung transaksional. Hal ini diperparah 
dengan buruknya sistem kaderisasi partai. 
Saat ini nyaris semua partai membuka 
pintu kader lebar-lebar. Semua orang bisa 
masuk, tanpa perlu mendalami ideologi dan 
berkiprah di sebuah partai. Ketika kader itu 

menjadi pucuk pimpinan partai, ideologi 
akan jadi barang rongsokan.

Partai akhirnya hanya menjadi alat politik 
praktis. Hanya berfungsi untuk mencari 
kekuasaan dan kekayaan.

“Jaringan hubungan elite partai dan massa 
partai amat rentan, karena kedua belah pi-
hak cenderung fokus tujuan praktis semata,” 
kata Eko.

Menurut dia, baik elite partai maupun 
kader dan massa partai sama-sama punya 
kepentingan. Ini kerap terjadi pada partai 
yang lemah dalam hal kaderisasi.

“Elite partai ingin memperoleh posisi 

Reformasi
Harus Terjadi di 
Partai Politik
Tanpa perubahan mendasar, 
partai politik bisa ambruk.

Gisela Niken, Luthfi Anshori, 
Nuran Wibisono

KEKUASAAN. Partai politik masih sangat bermasalah dengan kaderisasi.
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Partai politik yang dibentuk harus memiliki syarat 
sebagai berikut: 

-  Dibentuk sekurang-kurangnya oleh 50 WNI 
dengan usia di atas 21 tahun

-  Memiliki anggaran dasar, anggaran rumah 
tangga dan kepengurusan tingkat nasional

-  Memiliki kepengurusan di tingkat provinsi 
sekurang-kurangnya 50% dari jumlah provinsi

-  Memiliki asas, nama, lambang dan tanda 
gambar

-  Memiliki kantor tetap
-  Memiliki akta notaris pendirian partai politik

Proses terbentuknya partai menurut UU No. 31/2002

Setelah partai politik terbentuk, 
mendaftarkan partai dengan 
membawa bukti syarat-syarat 
pembentukan partai kepada 
Departemen Kehakiman

Pengesahan partai politik sebagai 
badan hukum dilakukan oleh 
Menteri Kehakiman paling lambat 
30 hari setelah menerima syarat 
pendaftaran partai. Pengesahan 
partai politik diumumkan dalam 
Berita Negara Republik Indonesia. 

TAHAP
PEMBENTUKAN
PARTAI

TAHAP 
PENDAFTARAN

TAHAP
PENGESAHAN

dalam kekuasaan negara, atau setidaknya 
memiliki kesempatan untuk ikut mengelola 
sumber potensial negara untuk keberlan-
jutan partai politik. Sementara massa dan 
kader hanya sebatas partisipasi fisik dalam 
pemilu,” kata Eko.

Kaderisasi yang lemah ini juga diakui 
Indra Jaya Piliang, politikus Partai Golkar. Ia 
membandingkan kader partai di masa lalu 
yang berani memperjuangkan ideologi hing-
ga rela masuk penjara. Tapi kader seperti itu 
sudah tak ada lagi pada masa sekarang.

“Perekrutan yang terlalu terbuka mem-
buat kader-kader partai tidah tahu ideologi 
partai, sehingga pada saat sudah berpolitik, 
justru tidak membawa misi partai. Bahkan 
banyak yang mengingkari ideologi partai 
sendiri,” ujarnya.

Kaderisasi bukan satu-satunya masalah 
kepartaian di Indonesia. Masalah besar 
lainnya adalah kuatnya patronase senior 
ataupun menjual sosok ketimbang visi misi.

Patronase senior bisa dilihat di PDI 
Perjuangan. Sejak didirikan pada 1999, 
Megawati Soekarnoputri selalu menjadi 
ketua umum. Meski pencapaian partai 
selalu menurun, bahkan Megawati kalah 
dalam pemilihan presiden dua kali, ia tak 
bisa didongkel dari kursi empuknya.

Pencapaian PDI Perjuangan baru dika-
takan berhasil saat partai berlambang ban-
teng bermoncong putih itu mengusung Joko 
Widodo dalam Pemilihan Presiden 2014. 
Namun karena citra dan pengaruh Mega-
wati yang terlalu kuat di PDI Perjuangan, 
Jokowi dianggap sebagai presiden boneka 

Megawati.
“Sistem kepartaian di Indonesia masih 

merujuk pada aspek konvensional yang 
mengunggulkan senioritas,” kata Eko.

Para senior di partai ini menyulitkan 
reformasi di tubuh partai. Mereka juga bisa 
mengontrol dan juga mendikte siapa kader 
yang mendapat jabatan apa. Karena itu pula, 
banyak kader muda yang memilih untuk 
menjilat senior ketimbang mengembangkan 
diri dan memiliki prestasi di partai.

Sekarang juga banyak partai yang tak 
punya visi misi kuat dan hanya mengandal-
kan sosok personal. Biasanya ini terjadi 
pada partai baru. Partai Demokrat, Perindo, 
dan Nasdem adalah beberapa contoh partai 
yang baru dibentuk dan mengandalkan figur 
personal.

Partai Demokrat dibentuk pada 2001 
oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang kala 
itu masih menjabat Menteri Koordinator 
Bidang Politik dan Keamanan. Partai ini 
dibentuk sebagai kendaraan agar SBY bisa 
maju dalam pemilihan presiden.

Sebagai pendiri dan juga presiden selama 
dua periode, tak mengherankan jika sosok 
SBY lekat dengan partai ini. Pada Kongres 
IV, ia terpilih kembali menjadi ketua umum 
partai untuk periode kedua.

Sedangkan Partai Perindo baru berdiri 
pada Februari 2015. Partai ini mengandal-
kan sosok Hary Tanoesoedibjo yang pernah 
menjadi pasangan Wiranto sebagai calon 
wakil presiden.

Partai Nasdem berdiri pada Juli 2011 dan 
mengandalkan Surya Paloh yang selama 

ini dikenal sebagai taipan media. Ia sempat 
secara tersirat ingin menjadi calon presiden 
jika partai yang dipimpinnya masuk tiga 
besar. Karena gagal,  ia pun memberikan 
dukungan pada Jokowi.

Jika partai baru tak kuat secara ideolo-
gis, bisa dipastikan tak ada pula kader 
yang terikat secara ideologis. Perlu banyak 
pembenah an partai politik di Indonesia.

“Pertama-tama, pembenahan harus 
dilakukan dari internal partai,” kata ” Indra 
Piliang. “Harus ada pendidikan partai, yang 
tidak hanya diberikan kepada kader. Tetapi 
kepada masyarakat luas. Kunci demokrasi 
kan partisipasi rakyat.”

Selain itu, partai politik juga harus mulai 
dikelola secara modern. Ini artinya sega-
la hal terkait partai harus terbuka. Mulai 
dari perekrutan kader hingga sumber 
pendanaan partai. Semua harus jelas dan 
transparan.

Partai politik juga harus lebih kuat 
me ngusung ideologi. Tak melulu men-
gandalkan sosok personal. Senioritas dan 
penokohan harus pelan-pelan diubah dan 
dihilangkan. Saatnya kader muda berpresta-
si dan kuat secara ideologi yang diberi 
giliran memimpin partai.

Tanpa perubahan mendasar mengenai 
penguatan ideologi dan juga keterbukaan, 
partai politik di Indonesia akan semakin 
rapuh. Bukan tidak mungkin ambruk. Hal ini 
banyak terjadi pada partai-partai baru yang 
dibentuk pasca-reformasi. Ketiadaan ideolo-
gi dan juga pengelolaan yang tidak modern, 
membuat partai-partai itu bubar jalan. 
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MASALAH. Masih banyak pekerjaan rumah pemerintah untuk membantu nelayan.

Upaya pemerintah Indonesia 
 menekan angka praktik penang
kapan ikan secara ilegal telah 

berhasil. Hal ini dikatakan Deputi Kemen
terian Kelautan dan Perikanan Arif Havas 
Oegroseno. Dikutip dari Antara, Arif 
menyatakan jumlah kasus penangkapan 
ikan ilegal di Indonesia telah berkurang bila 
dilihat dari jumlah cadangan BBM kapal, 
jumlah kapal yang tidak lagi beroperasi, 
dan jarak pelayaran para nelayan di daerah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan 
telah memberikan lisensi pada 1.200 
kapal berbobot lebih dari 30 gross ton. 
Namun jumlah kapal ilegal tanpa lisensi 
yang beroperasi mencapai lima kali lipat 
jumlah kapal legal. Pertamina melaporkan 
mendapat peningkatan cadangan BBM.

“Ini mengindikasikan bahwa kapal
kapal illegal fisher tersebut tidak lagi 
membeli BBM di sini,” kata Arif.

Sektor Maritim 
 Terpukul Krisis 
Ekonomi
Lesunya perekonomian memper-
buruk kondisi pekerja. Irine Wardhanie

Indikasi lain berkurangnya  penjarah 
ikan ilegal dapat dilihat dari jumlah 
kapal yang beroperasi mulai berkurang. 
Arif mengatakan, pemerintah  Indonesia 
 menempatkan perwakilan dan tim 
monitor di pantaipantai negara tetangga 
seperti Thailand. Berdasarkan laporan dari 
tim tersebut, banyak pabrik kapal yang 
tutup dan ditemukan banyak kapal yang 
 berke rak dan tidak lagi dipakai.

Selain itu, berkurangnya penangkapan 
ilegal bisa dilihat dari jarak pelayaran para 
nelayan ikan di daerahdaerah. Sebagai 
contoh, nelayan di Papua saat ini melaut 
hanya sekitar dua mil sudah mendapatkan 
ikan dalam jumlah besar.

Penangkapan ikan secara ilegal merupa
kan masalah yang tidak hanya dihadapi 

Indonesia, tetapi juga negaranegara di 
Asia Timur dan Asia Tenggara.  Pasal nya 
negaranegara di Asia Pasifik masih 
mengalami masalah yang sejak abad ke19 
belum terpecahkan, seperti pembajakan, 
risiko navigasi, dan konflik perbatasan 
antarnegara. 

Masalah lain yang muncul adalah 
gangguan alam seperti peningkatan 
kenaikan permukaan air laut, kerusakan 
terumbu  karang. Juga masalah perdagang
an  manusia dan penyelundupan manusia 
serta senjata dan obatobatan terlarang. 
Karena itu, menurut Arif, masalah maritim 
adalah kepentingan dan masalah bersama.

Meski penangkapan ikan secara ilegal 
terus berkurang, peran pemerintah dalam 
mengembangkan sumber daya manusia, 
terutama nelayan, masih kurang,  terutama 
saat perekonomian terpuruk. Kondisi 
perekonomian Indonesia yang lesu turut 
memukul sektor maritim, terutama para 
pekerja. Pekerja maritim adalah mereka 
yang bekerja di laut, termasuk pelaut dan 
nelayan; di dermaga seperti pekerja bong
kar muat, operator crane, pekerja pergu
dangan, juga pekerja administrasi; serta di 
transportasi ke dan dari dermaga seperti 
sopir truk peti kemas.

Ketua Umum Federasi Serikat  Pekerja 
Maritim Indonesia, Jumhur Hidayat 
mengatakan, perlambatan ekonomi bisa 
mengurangi volume perdagangan hingga 
25 persen, termasuk kegiatan ekspor 
dan impor. “Penyerapan tenaga pelaut 
berkurang, bahkan hingga tingkat pekerja 
di dermaga. Hal ini karena aktivitas ekspor 
dan impor berkurang sehingga pekerjaan 
mereka ikut berkurang.”

Jumhur berharap pemerintah membuat 
jaring pengaman sosial seperti program 
nasional padat karya pembangunan, 
kucur an kredit untuk usaha mikro, kecil, 
dan menengah secara besarbesaran 
dengan bunga rendah. “Selain itu, harus 
dikampanye kan pula kepada masyarakat 
kelas menengah dan atas untuk membeli 
produk dalam negeri,” ujarnya.

Sekitar 60 persen penduduk Indonesia 
bekerja di bidang perdagangan dan 40 
persen sisanya di sektor lain. Karena itu, 
pemerintah berusaha menyeimbangkan 
konsep ekonomi dengan kondisi kepulau
an negeri ini. 

Maritim

BANYAK. Sonder penjarah, ikan melimpah.
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Setiap tahun 1,3 miliar ton 
makanan terbuang sia-sia.

Andrey Gromico

Sampah Makanan 
 Berakhir di Mana?

PANGAN

Matahari belum lagi datang saat 
puluhan truk sayur dan buah 
dari luar Jakarta mulai memadati 

Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Para 
pedagang sudah sibuk menguliti  tempurung 
 kelapa, mengangkut sayur dan buah 
dari truk, serta memilah sayur dan buah 
 berdasarkan kualitasnya.
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Pasar Induk Kramat Jati memang tak 
kenal sepi. Sebagai pasar terbesar di Jakarta, 
tempat ini menjadi jujugan para pedagang 
untuk kulakan buah dan sayur, terutama 
dalam partai besar.

Di bagian depan dan utara pasar berjejer 
kios buah lokal ataupun impor. Ada apel, 
jeruk, semangka, mangga, pir, juga anggur. 
Warnawarni buah itu begitu menggiurkan. 
Sedangkan bagian tengah dan selatan ada
lah tempat sayuran segar dari aneka jenis 
sayur, umbiumbian, hingga berbagai jenis 
rempah.

Harga buah dan sayur di pasar ini terbi
lang murah. Ini karena para pedagang mem
beli langsung dari petani. Karena itu, banyak 
sekali warga Jakarta, bahkan dari luar kota, 
berbelanja di pasar ini.

Namun, segala kemegahan reputasi pasar 
induk ini tak tampak pada bangunan fisik 
dan infrastrukturnya. Di halaman pasar, 
 misalnya, gunungan sampah membuat 
pemandangan tak sedap. Sebagian besar 
sampah itu adalah sayuran dan buah busuk. 
Setiap hari pasar ini menghasilkan 150 
hingga 200 kubik ton sampah dari buah dan 
sayuran.

Di antara gunungan sampah itu sejumlah 
lelaki dan perempuan sibuk  memunguti 
sampah. Dengan karung besar di  tangan, 
mereka mengubek sampah untuk men
cari buah dan sayuran. Bagi mereka, bau 
menyengat adalah hal biasa. Mereka 
seperti tidak peduli tangan terkotori oleh 
daundaun yang bercampur tanah, seperti 
kentang, kol, wortel, kacang panjang, cabai, 
bawang, dan apa saja yang dianggap masih 
layak dan laku dijual.

“Buahnya dibuang sama penjualnya 
 karena dianggap jelek. Tapi buat saya ini 
 masih bisa dimakan, kok. Bisa laku kalau 
 dijual lagi,” ujar Nani, salah seorang pemu
ngut sampah buah dan sayuran.

Nani menjual sayur dan buah yang 
dipungutnya secara borongan kepada para 
pedagang kecil di sekitar pasar induk. Meski 
dipungut dari sampah, selalu ada yang 
membeli buah dan sayur itu. Setiap hari 
mendapatkan Rp 15 ribu hingga Rp 50 ribu 
dari berjualan buah bekas. “Saya jual den
gan harga jauh lebih murah, karena buah 
itu dari truk sampah. Tapi orang tetep beli, 
kok,” ujarnya sembari sibuk memasukkan 
jeruk ke karung.

Salah satu kolega Nani adalah Inah. Tapi 
ia memiliki pendekatan berbeda dengan 
hasil pungutannya. Inah memilih menggelar 
buah dan sayur pungutannya di antara 
kioskios. Perempuan asal Demak ini men
jual sayur yang dipungutnya per kantong 
bergantung kualitas, dengan harga termahal 
Rp 2 ribu.

Para pembeli tahu Inah menjual sayur 
pungutan. Tapi toh dagangannya selalu 
habis. Setiap hari ia bisa membawa pulang 
Rp 40 ribu untuk biaya keperluan sehari 
hari.“Lumayanlah. Bisa untuk membeli 
beras,” kata perempuan berusia 60 tahun ini.

Kisah Inah dan Nani adalah dua dari 
 banyak sekali kasus pembuangan makanan 
atau bahan makanan yang kemudian 
dikonsumsi warga miskin. Kelompok warga 
miskin kerap menjadi penghuni terendah 
di strata konsumsi makanan. Karena tak 
sanggup membeli bahan makanan, mereka 
terpaksa mencarinya di tong sampah.

Ironis, memang. Sebab, di tengah kekha
watiran akan ketahanan pangan, krisis 
ekonomi, busung lapar, dan gizi buruk di 
banyak wilayah Indonesia, ternyata ada 
banyak sekali makanan terbuang.

PANGAN

TAK ADA SAMPAH. Mengais limbah buah dan sayur yang akan dijual kembali.
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Sampah makanan bisa timbul karena 
beberapa sebab. Misalnya proses setelah 
panen kurang baik. Hal ini ditambah dengan 
masalah penyimpanan, distribusi, hingga 
perlakuan ketika di pasar. Sebagian besar 
sampah makanan berupa sayuran dan 
buah.

Jika ditarik ke ranah global, jumlah 
makanan yang terbuang dalam setahun 
sangat mencengangkan. Menurut laporan 
“Food Wastage Footprints: Impacts on 
Natural Resources” yang dirilis Badan 
Pangan Dunia (FAO) pada 2013, sekitar 1,3 
miliar ton makanan terbuang siasia setiap 
tahun. Ini setara dengan 30 persen produksi 
pangan global.

Jumlah pangan yang terbuang itu 
mengon sumsi air 250 kilometer kubik per 
tahun, atau setara volume air Danau Jene
wa. Juga diperlukan 1,4 miliar hektare lahan 
untuk memproduksi pangan yang terbuang 
itu. Itu artinya makanan yang terbuang 
sama sekali tak ramah lingkungan.

Makanan yang terbuang kebanyakan dari 
negara maju dan berkembang. Menurut 
FAO, 54 persen pangan terbuang saat dipro
duksi, dipanen, dan juga disimpan. Sedang
kan 46 persen limbah pangan dari proses 
pengolaham, pengiriman, dan dikonsumsi.

Di negara berkembang seperti Indone
sia, terbuangnya makanan sebagian besar 
karena kesalahan proses panen yang buruk 

dan sistem distribusi yang tidak tepat waktu. 
Faktor lain adalah fasilitas penyimpanan 
yang kurang memadai.

Sedangkan di negara maju, makanan 
dibuang karena konsumen kerap membeli 
makanan atau bahan makanan dalam jum
lah besar. Konsumen di negara maju sering 
membeli makanan melebihi  kebutuhan 
 seharihari. Dari sisi penjual, makanan 
dengan kemasan rusak akan dibuang meski 
masih layak dikonsumsi.

Berdasarkan penelitian Swedish Institute 
for Food and Biotechnology for Save Food, 
negara maju membuang makanan 630 
juta ton per tahun, sedangkan negara 
berkembang 670 juta ton per tahun.  Jumlah 
makanan itu hampir setara dengan 
 sepertiga total produksi pangan dunia.

Laporan organisasi nirlaba Waste and 
Resources Action Program menyebutkan 
total makanan yang terbuang senilai US$ 
400 miliar. Organisasi nirlaba dari Inggris 
ini juga melaporkan, jumlah makanan yang 

terbuang itu bisa mengatasi kemiskinan di 
negaranegara Afrika.

Menurut Badan Pangan Dunia, seandai
nya makanan yang dibuang bisa dikon
sumsi, itu akan menolong sekitar 800 juta 
warga dunia yang miskin dan mengalami 
kelaparan. “Kita tidak bisa dan tidak boleh 
membiarkan krisis kelaparan ini terjadi, 
sementara sepertiga makanan yang dipro
duksi terbuang menjadi sampah,” kata Jose 
Graziano da Silva, Direktur Jenderal FAO.

Bagaimana agar makanan yang terbuang 
bisa berkurang? Bank Dunia menyarankan 
melakukan pengetatan suplai makanan 
sesuai kebutuhan pasar. Selain itu, harus 
ada perubahan pola konsumsi yang boros, 
terutama di negaranegara maju.

Untuk negara berkembang, perlu pening
katan teknis pertanian, pengemasan, dan 
distribusi yang lebih efisien. Sistem produksi 
dan setelah panen yang baik bisa menjaga 
kualitas makanan. Ini berarti mengurangi 
jumlah bahan pangan yang terbuang. 

Jose Graziano

Kita tidak bisa dan tidak boleh 
membiarkan krisis kelaparan 

ini terjadi, sementara sepertiga 
makanan yang diproduksi 
terbuang menjadi sampah

LOKAL. Buah dan sayur lokal rentan rusak karena proses distribusi yang buruk.
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Hidup Setelah 
Tergusur

SOSIAL

Dampak penggusuran yang 
mengoyak martabat warga.

Johanes Hutabarat dan Yonathan Egan
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Hidup di Kampung Pulo sudah 
 tinggal kenangan. Kini mereka 
berada di rumah susun. Sebagian 

lagi telantar dan tercecer.
“Saya di Kampung Pulo ada kerjaan, tapi 

kalo di sini saya bingung mau ngapain,” kata 
Bagya, yang terburuburu naik ke dalam lift 
Rumah Susun Sederhana Sewa Jatinegara, 
Jakarta Timur.

Bagya  adalah warga Kampung Pulo 
RW 03 yang terkena penggusuran akibat 
normalisasi Kali Ciliwung. Sewaktu tinggal 
di Kampung Pulo, ia seharihari  membuka 
warung kelontong untuk memenuhi 
kebutuhan hidup. Walaupun hidup lebih 
 nyaman di rusunawa, kini ia belum memiliki 
pekerjaan.
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yang dialami warga yang tempat tinggalnya 
terkena penggusuran.

Sandyawan Sumardi, aktivis dari lembaga 
Ciliwung Merdeka, mengemukakan dilema 
masyarakat yang terpaksa pindah ke rusu
nawa. Pasalnya, kehilangan pekerjaan jadi 
permasalahan yang dirasakan sejumlah 
warga Kampung Pulo.

Menggunakan batik berwarna cokelat 
gelap serta topi pet hitam yang menjadi ciri 
khasnya, Sandyawan pun  menceritakan 
 nasib warga Kampung Pulo, terutama 
 mereka yang terimbas penggusuran.

Menurut Sandywan, warga Kampung 
Pulo menggunakan lahan tempat tinggal
nya  juga sebagai tempat membuka usaha. 
Ada yang membuka warung kelontong, 
usaha membuat sapu, dan bahkan mem
produksi tahu. Sejak pindah ke rumah 
susun, sebagian warga tidak  bisa membuka 
usahanya seperti sedia kala.

Hilangnya mata pencaharia warga itu 
juga disayangkan. “Yang penting bagi warga 
 sektor informal itu pekerjaan,” kata lelaki 

Bagi Maimunah, yang seharihari ber
dagang, pindah ke ke rusunawa merupakan 
keterpaksaan. “Daripada saya  tidur di  
jalanan,”  katanya.

Tidak semua warga mengeluhkan 
keadaan hidupnya setelah pindah dari 
 Kampung Pulo ke rumah susun.

Mulyani justru merasa nyaman hidup 
dengan keluarganya di rusunawa. Bagi 
Mulyani, yang dulu mengontrakkan rumah
nya di Kampung Pulo, dan kini sudah 
diratakan, justru merasa aman  tinggal di 
rumah susun.

Rusunawa Jatinegara Barat 
 menjadi  tempat tinggal baru warga 
 Kampung Pulo yang terkena dampak 
normalisasi Kali Ciliwung. Lebih dari  1.000 
warga Kampung Pulo mendiami rusun 16 
lantai yang dilengkapi dengan lift tersebut. 
Warga yang pindah ke rusunawa mayoritas 
dulu tinggal di  bantaran Kali Ciliwung.

Pemindahan warga ke rusunawa yang 
secara sepihak dan tanpa konsultasi tidak 
serta merta menyelesaikan permasalahan 

RIANG. Anak-anak adalah salah satu yang terdampak oleh penggusuran.

SOSIAL
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yang akrab dipanggil Romo Sandyawan ini.
Menurut mantan rohaniwan Yesuit 

ini,  hal  utama lain yang hilang setelah 
terjadi penggusuran adalah warga Kampung 
Pulo kehilangan tempat untuk bersosiali
sasi. Salah satu contoh sederhananya adalah 
masyarakat kehilangan tempat untuk 
sekadar minum kopi dan bercengkerama 
dengan tetangga.

“Akses untuk kerja mereka terganggu 
dan tidak bisa melakukan pekerjaan seperti 
biasanya,” kata Romo Sandyawan yang aktif 
di kegiatan kemanusiaan sejak zaman Orde 
Baru ini.

Permasalahan tidak berhenti sampai di 
situ. Sandyawan mengungkapkan perma
salahan  juga  dirasakan warga yang tidak 
terkena penggusuran di Kampung Pulo. 
Contohnya, permasalahan sistem sanitasi 
yang terganggu akibat puingpuing sisa 
gusuran yang menghambat saluran pem
buangan air.

Bahkan, di antara warga yang rumah
nya terkena penggusuran, tidak semuanya  
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PARTISIPATIF. Kampung susun diharapkan bisa mengakomodir ruang sosial bagi warga.
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mendapatkan tempat di rusunawa. Warga 
yang bertahan, terpaksa tinggal mengguna
kan tenda sebagai tempat bernaung.

“Banyak organisasi dan pemerintah 
hanya fokus pada warga di rusunawa saja, 
sementara warga yang belum terkena 
 gusuran dibiarkan begitu saja. Mereka 
 seperti dihukum,” katanya.

Romo Sandyawan menyayangkan sulit
nya warga mengubah status  kepemilikan 
tanah yang masih berbentuk verponding 
menjadi sertifikat kepemilikan tempat 
 tinggal resmi. Verponding adalah surat  
kepemilikan dan pajak tanah yang dikeluar
kan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Salah seorang warga  pernah mencoba 
melakukan perubahan verponding ke sertifi
kat resmi, namun memakan waktu hingga 8 
tahun , dengan biaya mencapai Rp 30 juta.

Menurut Sandyawan, pemindahan 
warga yang rumahnya tergusur ke rusu
nawa  bukan satusatunya solusi permasa
lahan. Masyarakat Kampung Pulo yang 
bera gam latar belakang, dari suku Betawi, 

Banten, Arab, hingga Tionghoa pun hidup 
bersama di kampung yang sudah berdiri 
lebih dari 50 tahun itu.

Keragaman  itu membuat para ahli dari 
berbagai bidang  mengusulkan dibangun 
kampung susun berbasis komunitas. Konsep 
ini memperhatikan nilai partisipasi, marta
bat, dan ruang sosial serta ekonomi warga.

Awalnya konsep kampung susun diran
cang arsitek Heri Muliono pada tahun 1983. 
Lalu ide kampung susun berbasis komunitas 
pun coba dituangkan ke dalam perencanaan 
permukiman warga Kampung Pulo.

Perencanaan kampung susun dilakukan 
atas dasar tinjauan kondisi geografis, arsitek
tur, serta kebutuhan sosial dan ekonomi 
masyarakat Kampung Pulo yang melibatkan 
lebih dari 50 ahli dari berbagai latar bela
kang disiplin ilmu dan secara sukarela.

Sandyawan menunjukkan kontak 
para ahli yang yang tersimpan di telepon 
genggamnya. Ia juga menjelaskan perlunya 
pembangunan kampung susun karena 
sudah dirancang sedemikian rupa untuk 

Akses untuk kerja mereka 
terganggu dan tidak bisa 

melakukan pekerjaan 
seperti biasanya.

mengatasi masalah sosial, permasalahan 
ekologi,  dan banjir yang setiap tahun selalu 
menimpa warga.

Menurut dia, kampung susun lebih cocok 
untuk warga Kampung Pulo ketimbang 
rusunawa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 
Biaya tinggal di rusunawa akan semakin be
sar karena harus membayar biaya adminis
trasi Rp 300 ribu per bulan. Belum lagi biaya 
listrik dan kebutuhan penting lainnya.

Walaupun warga tinggal di tempat yang 
tidak layak, kehidupan sosial masih terjalin 
dengan baik. Karena itu, jika suatu kelom
pok masyarakat dipindahkan ke suatu ru
angan dengan sistem dan kehidupan sosial 
yang berbeda, itu bukan solusi terbaik, justru 
bisa menimbulkan masalah baru. “Mere
ka kelompok masyarakat, bukan barang,” 
ujarnya.

Soal normalisasi sungai, masyarakat tidak 
pernah menentang. “Warga itu mendukung,” 
kata Sandyawan, yang  bersama para 
ahli  terus berupaya mewujudkan kampung 
susun berbasis komunitas. 
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Ikhtiar
Wirausahawan 
Muda

Kalangan muda berbagi pengalaman 
membangun usaha mandiri.

Alinda Rimaya
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muda kreatif lintas bidang. Ada dari dunia 
mode, kuliner, hingga film. Pada sesi ini, para 
CEO itu berbagi pengalaman, inspirasi, serta 
strategi berwirausaha. Hal itu bukan hanya 
penting bagi mereka yang memiliki bisnis, 
tapi juga untuk semua kalangan muda.

Barli Asmara mengungkapkan, selain 
inovasi, salah satu kunci kesuksesan adalah 
komunikasi yang bagus dengan pelanggan. 
Hal itu penting dalam berbisnis, menjadi 
wirausahawan kreatif dan inovatif. 

“Saya sudah bertahun-tahun berkec-
impung dalam dunia mode. Dunia kerja 
saya mengharuskan untuk terus-menerus 
melakukan inovasi agar pelanggan selalu 
tertarik. Selain itu, saya juga perlu berkomu-
nikasi yang baik dengan para pelanggan. 
Selain kita mampu mengerti apa keinginan 
mereka, hal itu juga akan membawa kesuk-
sesan pada bisnis. Inovasi dan komunikasi 
sama-sama penting,” ujarnya.

Hendy Setiono, pengusaha kebab Baba 
Rafi, mengungkapkan tekun dan terus 
semangat adalah kunci penting dalam 
memulai bisnis dan menjadi wirausahawan 
sukses.

“Jangan pernah takut rugi. Kondisi itu 

BUDAYA

MEMAHAMI PASAR. Tak berakhir di layar lebar, Angga Dwimas Sasongko membuka kedai Filosofi Kopi di Melawai, Blok M, Jakarta.

Salah satu kunci

kesuksesan adalah

komunikasi yang bagus 

dengan pelanggan.  

Bertempat di Grand Indonesia, pekan 
lalu, diselenggarakan bincang-bin-
cang interaktif tentang kewirau-

sahaan dan startup, salah satu rangkaian 
acara peluncuruan portal Hitss.com.

Acara bertajuk Hitsss Fest 2015: League of 
Young Innovators (Liga Inovator Muda) ini 
lumayan menyedot perhatian publik. Sekitar 
200 orang kalangan muda, wirausahawan, 
pendiri startup, komunitas, hingga maha-
siswa memadati area panggung utama di 
LocalF est 4.0.

Acara bincang-bincang dengan sejumlah 
wirausahawan dan pendiri startup muda 
sukses ini diselenggarakan oleh Hitsss.com 
(Mobiliari Group) bekerja sama dengan 
LocalFest. Hitsss.com adalah portal berita 
untuk anak muda usia 20-35 tahun, yang 
mengulas dunia kewirausahaan, startup, 
kultur kreatif, dan gaya hidup anak muda.

Sesi pertama dengan tema “Berhasil Men-
jadi Wirausaha Kreatif dan Inovatif” meng-
hadirkan Hendy Setiono (Founder dan CEO 
Baba Rafi Enterprise), Barli Asmara (Owner 
dan Creative Director Barli Asmara), dan 
Angga Dwimas Sasongko (Founder dan 
CEO Visinema Picture). Para wirausahawan 
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ini. Mulai berpikir dan mengukur ke depan 
apa yang kamu dapatkan dengan apa yang 
dikeluarkan,” ujarnya.

Natali Ardianto mengatakan bahwa SEO 
paling murah. Ad Words-nya juga bisa digu-
nakan untuk mengukur traffic satu kata kun-
ci. Akan semakin dimudahkan bila memiliki 
database email, yang akan digunakan untuk 
blast email. 

“Jangan sepelekan penyebaran informasi 
melalui email dan media sosial. Pertah-
ankan konsumen setia akan jauh lebih 
efektif dibanding mencari konsumem baru,” 
ujarnya.

CEO Mobiliari Group Millie Stephani 
berharap acara ini dapat menjadi cambuk 
semangat kalangan muda untuk menjad-
ikan wirausaha sebagai gerakan arus utama 
dalam menapaki masa depan. 

“Anak-anak pejuang negeri ini adalah 
mereka yang menjadi wirausahawan, pendi-
ri startup, dan talenta kreatif lainnya. Mereka 
angkatan kelas masyarakat baru, pembawa 
model bisnis baru,” ujar Millie. 

“Hal itu Juga turut membuka lapangan 
kerja, mengurangi pengangguran, dan me-
majukan perekenomian bangsa,” katanya. 

Menurut Angga, untuk menjalani bisnis 
tidak boleh berhenti aktualisasi diri. Selalu 
berpikir jauh melampaui bisnis itu sendi-
ri. Juga memperluas jaringan dan relasi.  
“Jangan terpusat pada satu bidang saja.  Saya 
bergaul tidak hanya dengan orang-orang di 
industri film,” ujarnya.

Saya juga menjalin relasi dan jaringan 
dengan orang-orang di bidang lain. Karena 
dari jalinan itu banyak muncul ide dan 
tawaran bisnis yang potensial untuk dikem-
bangkan.”

Bincang-bincang sesi kedua “Kunci Suk-
ses Membangun Bisnis Startup” menghadir-
kan Natali Ardianto (Co-Founder dan CTO 
Tiket.com), Achmad Zaky (Founder dan 
CEO Bukalapak.com), dan Hanifa Ambadar 
(Co-Founder dan CEO Female Daily Net-
work). Para narasumber berbagi tips tentang 
promosi bisnis yang efektif.

Achmad Zaky mengungkapkan promosi 
yang paling efektif adalah melalui media 
digital serta endorsement di media sosial.

“Media digital itu tingkat kepercayaannya 
tinggi. Endorsement melalui media sosial, 
beriklan melalui Facebook dan Google, mes-
ki kurang terukur, tetap efektif hingga saat 

INOVASI. Pevita Pearce dan Arifin Putra dalam balutan busana karya Barli Asmara dan Hendy Setiono, pengusaha kebab Baba Rafi.

justru menjadi cambuk yang semakin 
menyemangati kita. Dulu modal saya hanya 
Rp 4 juta ketika memulai bisnis kuliner 
kebab Baba Rafi. Bukan sekali dua saya rugi. 
Banyak kendala yang harus saya atasi di 
awal mulai usaha ini,” kata Hendy.

 Namun karena dorongan dari sekitar 
saya, tak pernah terbesit keinginan untuk 
menyerah. Justru semakin bersemangat. 
Percaya diri dan semangat tinggi itu penting. 
Dulu saya mulai dengan UKM, usaha kecil 
melarat. Meski tetap UKM, hanya sekarang 
menjadi usaha kecil miliaran,” lanjutnya 
seraya tertawa.

Angga Dwimas Sasongko, pemilik Visine-
ma Pictures, mengungkapkan hal penting 
lain dalam berbisnis, yakni promosi. Angga 
yang juga sutradara menuturkan terobosan 
inovatif yang dilakukan dalam promosi film 
Filosofi Kopi , beberapa waktu lalu.

“Promosi itu penting dalam memulai 
bisnis, apa pun jenisnya. Promosi inovatif 
akan menarik publik. Waktu promosi film 
Filosofi Kopi, saya buat promosi bersistem 
user generated content dan membuat kafe 
Filosofi Kopi, sekalian buat lokasi syuting 
juga. Harus niat promosi,” ujarnya.
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Fashion

SEMARAK BATIK LOKAL 
DI FASHION FESTIVAL

53 |

FILM: Gangster dan Pencarian Jati Diri
MUSIK: Mendengarkan Lagi Rock Indonesia

TEATER: Melihat Nasib Negeri dai Kacamata Minang
TRAVEL: Banyak Sensasi di Gunung Banyak

BUKU: Indonesia dengan Wajah Paling Mengerikan
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Budaya

Sekilas

Para pemuda dari Negeri Tulehu, Maluku 
Tengah, pada Karnaval Budaya Mangen-
te di Kota Ambon, Maluku, pekan lalu. 

Acara ini digelar menjelang HUT Ke-440 
Kota Ambon dan dimeriahkan warga dari 

berbagai etnis dengan identitas adat 
masing-masing.

PAWAI TULEHU

TARI TOPENG

MENOLAK LUPA

Pertunjukan Topeng Kalapan di Candi 
Kidal, Malang, Jawa Timur, Selasa pekan 
lalu. Pertunjukan ini menampilkan tarian 
kolaborasi antara kesenian tradisional 

Jaranan dan Cerita Topeng Panji.

Aktivis hak asasi manusia mengenakan topeng Munir pada peringatan 11 Tahun 
Pembunuhan Munir di Alun-alun Batu, Jawa Timur, Selasa pekan lalu.

PIDATO SENI
Ceramah “Saya dan Seni 

Lukis  Indonesia” oleh Srihadi 
 Soedarsono di Galeri Salihara, 
Jakarta, 15 September.  Srihadi 

menuturkan lika-liku karier 
 melukisnya. Ia dulu anggota 

termuda Seniman Indonesia Muda, 
pernah menjadi anggota Tentara 
Pelajar, dan mendokumentasi-
kan sejumlah peristiwa sejarah, 

hingga menjadi guru besar Institut 
Teknologi Bandung, dan terus 
melukis hingga usia 84 tahun.

TANAH YANG HILANG
Presentasi foto dan bedah “Tanah 

Yang Hilang” karya fotografer 
Mamuk Ismuntoro di Galeri Foto 

Jurnalistik Antara, Jakarta, 20 
September 2015.

DOSEN BERKARYA
53 dosen Fakultas Seni Rupa 

 Institut Kesenian Jakarta 
 menggelar pameran “Merayakan 

Kreativitas” di Galeri Cipta II, 
 Taman Ismail Marzuki Jakarta,  

4 – 19 September.

FESTIVAL FILM UI
Universitas Indonesia Film 

Festival 2015 digelar di Cinema 
Room, Perpustakaan Pusat UI, 

Depok, 14 – 18 September. Festi-
val ini menampilkan film-film indie 
Indonesia, di antaranya The Fox 

Exploits The Tiger’s Might yang 
pernah ditayangkan pada Cannes 

Film Festival di Prancis.

ANGKUTAN PIXEL ART
Pameran tunggal “ANGKUTAN” 

oleh Narpati Awangga atau Oom 
Leo di Galeri Ruci,  Kebayoran 

Baru, Jakarta, 28 Agustus 
- 27 September. Mencoba 

 menerjemahkan masa  kecilnya 
 dalam 8-bit pixel art, Oom 

Leo juga mengajak pengunjung 
 bertualang di dalamnya.
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Film

Film bergenre aksi laga kembali berge
liat di ranah perfilman Indonesia 
beberapa tahun terakhir. Setelah 

kemunculan Pendekar Tongkat Emas yang 
digadang sebagai salah satu “sinar terang” 
laga klasik Indonesia, sineas Fajar Nugros 
pun tak ingin ketinggalan. Bersama Star
vision, ia merilis Gangster, film terbaru dan 
film aksi laga pertamanya.

Dari judulnya mungkin terbersit film 
yang didominasi aksi pengejaran, baku 
tembak, dan baku hantam antara si baik 
dan bandit. Tapi tidak dengan ini. Sineas 
yang sukses menyutradarai Cinta Bronto
saurus (2013) ini menampilkan aksi laga 
berbumbu drama dan komedi yang segar.

Dengan skenario garapan Jujur Prananto, 
Gangster menjadi tontonan yang memiliki 
perpektif baru tentang bagaimana film aksi 
laga lokal dapat diolah.

Film ini menuturkan kisah perjalanan 
Jamroni (Hamish Daud). Pemuda miskin 
yang gemar berkelahi ini pergi ke Ibu Kota 
untuk mencari orang tua kandungnya, 
sekaligus mencari sahabat kecilnya, Sari 
(Eriska Rein) yang telah lama pindah ke 
Jakarta.

Tiba di Jakarta, Jamroni terjebak pada 
situasi yang membahayakan hidupnya. 

Gangster dan Pencarian Jati Diri
Alur cerita dan tempo berdenyut. Alinda Rimaya

Saat berjalan di sebuah pasar, ia dicegat 
sekelompok preman. Terjadi perkelahian 
sengit yang tanpa sengaja membawanya 
bertemu Retta (Nina Kozok). Jamroni 
menyelamatkan nyawa Retta, namun di sisi 
lain juga mempertaruhkan hidupnya.

Retta kabur dari ayahnya, Hastomo (Agus 
Kuncoro), anggota DPRD sekaligus preman 
berkuasa. Retta menolak perjodohan dengan 
adik rival sang ayah, Amsar (Dwi Sasono). 
Retta pun menjadi pelarian, terutama dari 
Amsar.

Retta kemudian meminta  Jamroni  menjadi 
pengawal pribadi, untuk  melindunginya 
dari pengejaran para anak buah ayahnya 
dan Amsar. Kondisi ini  mendorong Jamroni 
masuk ke pusaran  hitam. Tak hanya Retta 

yang menjadi  sasaran pembunuh bayaran, 
tapi juga Jamroni.

Belum lagi ketegangan lain yang timbul 
karena pertikaian antara Hastomo dan Am
sar, akibat penolakan Retta. Situasi mema
nas dan mengarah pada konfrontasi. 

Dengan penekanan lebih pada porsi 
laga, Gangster menjadi film aksi terbaik 
 pertama bagi Starvision ataupun Fajar 
Nugros. Adegan laga mengalir seperti 
musik.  Sinematografi dan koreografi tampil 
variatif dan indah. Aspek penting yang 
membungkus keseluruhan cerita, meski 
plot twist yang ada sering kali menyurutkan 
unsur kejutan.

Salah satu elemen segar dalam film 
ini adalah alur cerita dan tempo yang 
 berdenyut. Memberi kesempatan penonton 
untuk mencerna cerita sebelum masuk ke 
dalam ketegangan aksi laga.

Meski lemah pada plot, Gangster tetap 
menghibur dan menyenangkan untuk 
ditonton. Porsi komedi yang cerdik bukan 
slapstick, sangat pas. Mungkin salah satu 
andalan lain adalah naskah film yang ditulis 
Jujur Prananto. Humor satire pun hadir 
dalam momen yang tepat, sehingga cukup 
menggelitik.

Walau penuh aksi laga dan unsur 
komedi, dengan nyaris setiap tokoh utama 
 kebagian adegan berkelahi, Fajar Nugros 
tetap  menekankan film ini adalah tentang 
pencarian jati diri.

“Lakilaki identik berjiwa petualang dan 
suka kekerasan. Karena itu kadang dunia 
berharap lakilaki mampu menghadapi 
kejamnya dunia. Film ini tentang itu, tentang 
bagaimana seorang lakilaki berjuang dan 
bertahan hidup di Jakarta hanya untuk 
mencari jati diri, juga cintanya,” ujar Fajar 
Nugros.

Selain Hamish Daud, Agus Kuncoro, 
Dwi Sasono, Eriska Rein, dan Nina  Kozok, 
Gangster juga bertabur namanama 
besar. Sebut saja Yayan Ruhian, Ganinda 
Bimo, Kelly Tandiono, Lukman Sardi, 
Dian  Sastrowardoyo, Dede Yusuf, hingga 
 komedian Insan Nur Akbar, MoSidik, dan 
Soleh Solihun. Beberapa di antaranya 
 muncul sebagai cameo.

Semua adegan laga dengan baluran 
drama dan humor satire yang pas membuat 
Gangster layak menjadi salah satu tontonan 
wajib di bioskop Indonesia.  

TERJEBAK. Jamroni, pemuda desa dalam perjalanan mencari orang tua dan sahabatnya Sari.

GANGSTER

Sutradara : Fajar Nugros
Naskah : Jujur Prananto
Pemain : Hamish Daud, Nina Kozol, 
Ganindra Bimo, Yayan Ruhian, 
Agus Kuncoro, Dwi Sasono, Dian 
Sastrowardoyo, Andrea Dian, 
Lukman Sardi
Produksi : Starvision Plus
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Mendengarkan Lagi Rock Indonesia
Musik yang banyak terpengaruh AKA dan Duo Kribo. Nuran Wibisono

Ada yang istimewa ketika melihat 
Kelompok Penerbang Roket 
memainkan “Bento” di  Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Kelas II 
Cipinang, Jakarta. Aura mereka ketika 
bermain, juga respons penonton yang 
hangat, mengingatkan saat BB King 
bermain di depan ratusan narapidana di 
Penjara Cook County.

Kelompok Penerbang Roket, 
 selanjutnya disingkat KPR, memainkan 
musik rock purba: gitar bersuara kotor, 
dengan dentuman drum susulmenyusul, 
dan liriklirik berbahasa Indonesia yang 
begitu dekat dengan kehidupan jalanan.

Boleh saja menyebut mereka sebagai 
band garage yang terlambat keluar, 
 karena garage revival sudah tuntas 
bertahun lalu. Tapi mereka jelas lebih dari 
sekadar band garasi yang mengumbar 
distorsi berlebihan dan pola rambut yang 
meniru Julian Casablancas.

KPR menarik musik mereka lebih 
dalam, lebih ke era lampau. Pengaruh 
Jimi Hendrix ataupun The Who, sedikit 
kentara. Terutama pada permainan drum 
Viki Vikranta yang jelas terpengaruh 
Mitch Mitchell dan Keith Moon.

Tapi nyatanya mereka lebih ter

pengaruh oleh gerombolan rocker dalam 
negeri. Sebut saja AKA, Duo Kribo, atau 
Panbers. Nama Kelompok Penerbang Roket 
sendiri dicomot dari judul lagu “Mencarter 
Roket” milik Duo Kribo, yang terdiri atas 
Ahmad Albar dan Ucok Harahap. 

Apa yang menarik dari KPR sebenarnya 
latar belakang para personelnya. Dalam 
berbagai wawancara, band yang terdiri atas 
John Paul Patton alias Coki (bass dan vokal), 
Rey Marshall (gitar), dan Viki Vikranta 
(drum) ini tak segan bercerita tentang 
persinggungan antara Rey dan Viki dengan 
dunia narkotika, terutama ganja. Rey bahkan 
sempat dua kali ditahan polisi dan menjala
ni rehabilitasi.

Pengalaman ini seperti memberi unsur 
kedekatan dengan dunia di balik jeruji. 
Penampilan di LP Narkotika Cipinang itu 
menunjukkannya. KPR seperti bermain di 
rumah, di depan para saudara sedarah.

Bulan lalu, KPR akhirnya merilis album 
perdana, Teriakan Bocah. Ada tujuh lagu 
di album ini. Semua menghadirkan apa 
yang mereka sebut sebagai “rock  Indonesia”, 
 walau belum jelas seperti apa rock 
 Indonesia yang mereka maksud. Mungkin 
rock dengan penggambaran kehidupan 
sosial melalui lirik bahasa Indonesia.

TERBAIK. Trio Kelompok Penerbang Roket siap terbang semakin tinggi.

Perjalanan rock Indonesia ala KPR 
ini dibuka dengan Anjing Jalanan”. Tak 
ada intro. Langsung hajar bleh. Sama 
seperti judulnya, lagu ini berkisah tentang 
 bajingan jalanan yang membuat resah 
banyak orang karena “…berbuat keru
suhan demi kepuasan, jalani kehidupan 
dengan kekerasan“.

Lagu “Di Mana Merdeka” cukup asyik 
dan menohok. Lagu ini menyentil orang, 
atau malah band, yang kerap mendaku 
diri sebagai berbeda, padahal sama saja 
dengan gerombolan manusia lain. 

Cerita menarik juga datang dari “Target 
Operasi”. Lagu ini ditulis Anda Perdana, 
eksponen musik dekade 1990an yang 
kini aktif di Matajiwa. Lagu ini awalnya 
ditulis untuk proyek solonya. Namun 
berakhir di tangan KPR, dengan musik 
yang diubah drastis. Lebih kotor, mentah, 
dengan suara gitar yang kering dan kasar.

Lagu ini ibarat nubuat bagi Rey yang 
kemudian menjadi target operasi polisi 
karena kasus narkotika. Karena itu, lagu 
ini jadi terasa lebih istimewa dibanding
kan 6 lagu lainnya.

“Mati Muda” kembali menabalkan 
benang merah rock era 1970an dengan 
intro yang Black Sabbathesque.

Rey menunjukkan sisi kesatria bergitar 
melalui lagu sonder lirik, “Cekipe”. Pada 
dua menit terakhir, Rey seperti me
ngamuk dan kerasukan arwah Hendrix 
dan Stevie Ray. Menghajar efek reverb 
dan wah secara bergantian. 

Jika mendengarkan lagu ini dengan 
tutup mata, Rey seperti muncul dalam 
bayangan. Memakai ikat kepala tye dye, ia 
turut memejamkan mata dan memain
kan gitar seperti mengalami orgasme.

Tentu saja album ini memiliki ke
kurangan. Seperti penggarapan sampul 
yang sama sekali tak maksimal dan tak 
menunjukkan identitas album. Kasus 
 seperti salah urutan lagu harusnya tak 
terjadi, dan sayangnya terjadi. 

Tapi secara keseluruhan, album ini 
memberikan pengalaman rock Indonesia 
yang menyenangkan. Apalagi semakin 
jarang yang memainkan lagu macam ini, 
terutama sejak surutnya gerakan garage 
revival.

Teriakan Bocah rasanya salah satu 
 kandidat album lokal terbaik tahun ini. 

Musik
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KHAS. Beberapa perancang busana terkenal kerap menggunakan batik sebagai bahan utama

ADILUHUNG. Hasil busana batik di luar negeri.
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Batik tak hanya menjadi tren busana 
Indonesia, namun juga menjadi 
salah satu penopang ekonomi 

di daerah penghasil batik seperti Solo, 
Pekalongan, Cirebon, dan Yogyakarta. 
Batik juga berperan penting dalam 
pertumbuhan industri kreatif. Karena 
itu, pengenalan motif batik khas melalui 
pameran kerap dilakukan pemerintah 
daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Sleman punya cara lain dalam 
memperkenalkan motif batik khasnya, 
yakni melalui perhelatan busana bertajuk 
Sleman Fashion Festival.

Pada tren busana Indonesia, batik 
 memang kerap dipilih menjadi unsur 
budaya lokal yang digunakan pada 
 rancangan siap pakai ataupun  couture. 
Para  pe rancang terkenal seperti 
Anne Avantie serta Iwan Tirta kerap 
 menggunakan batik sebagai bahan utama 
dalam rancangannya.  Batik yang me
miliki motif indah menjadi pilihan favorit 
untuk dikenakan pada acara formal 
seperti pernikahan hingga jamuan makan 
malam.

Bahkan, motif batik juga kerap di
gunakan para perancang busana ternama 

pada koleksi couture. Sebut saja Dries Van 
Noten, desainer asal Belgia yang turut meng
gunakan batik motif Parang serta Kembang 
Kawung dalam koleksi spring/summer pada 
2010. Kedua motif batik itu dipadupadank
an dengan motif geometris, menghasilkan 

tampilan etnik yang edgy. Desainer Julien 
McDonald juga menggunakan motif batik 
Mega Mendung khas Cirebon pada koleksi 
spring/summer miliknya pada 2012.

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Sleman Endah Sri Widiastuti 
 mengatakan, Sleman Fashion Festival 
merupakan atraksi wisata dan wadah 
bagi industri kreatif, khususnya untuk 
 mengenalkan potensi lokal. “Kegiatan 
ini ber tujuan meningkatkan apresiasi 
 masyarakat dan wisatawan terhadap 
 potensi batik yang dikembangkan 
 masyarakat Sleman.”

Hingga saat ini Sleman telah memiliki 
 tujuh motif batik khas yang  diluncurkan 
pada 2014, yakni sinom parijotho 
 salak, semarak salak, belut dan salak, 
gajah  kombinasi parang rusak barong, 
batik  salak, salak pondoh, serta batik 
salakan. Sayangnya hingga Juni lalu motif 
batik ini belum didaftarkan untuk hak atas 
kekayaan  intelektual.  Padahal, batik Indo
nesia telah ditetapkan  sebagai “Master
pieces of the Oral and  Intangible Heritage 
of Humanity” oleh UNESCO pada 2009.

Teknik pembuatannya yang unik serta 
filosofi yang terdapat pada kain batik men
jadi daya tarik. Seperti pada batik motif 
sinom pariotho salak yang dipilih menjadi 
motif batik khas pada perhelatan Sleman 
Fashion Festival tahun ini. Motif batik ini 
terinspirasi tanaman parijotho salak yang 
tumbuh di lereng Gunung Merapi. Tak 
hanya batik, Sleman juga memiliki perajin 
kain tenun dan lurik di Desa Kembangan, 
Moyudan.

Para perancang muda yang terlibat 
pada Sleman Fashion Festival juga 
memadukan unsur budaya lokal dan 
modern. Berbagai motif batik khas Sleman 
digabungkan  dengan potongan modern 
sehingga menampilkan kesan otentik 
namun edgy. Rancangan Syera Rahmania 
misalnya, memadukan batik berwarna 
cokelat tua yang dibuat menjadi mini 
dress dengan cape berwarna senada yang 
dibiarkan menjuntai.

Tak hanya menampilkan  rancangan 
dari desainer muda lokal, Sleman 
 Fashion  Festival juga menggelar seminar 
 pewarnaan batik yang diisi ahli pewarna 
alam Edia Rahayuningsih serta praktisi 
fashion Lia Mustafa. 

Semarak Batik Lokal di Fashion Festival
Memperkenalkan motif batik khas lokal. Adisty Primatya
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Melihat Nasib Negeri dari Kacamata Minang
Mengemas idiom Sumatera Barat melalui teater. Reza Ramadhan

Presiden Indonesia tidak berlatar 
belakang Jawa. Ia berasal dari 
tanah Minang. Sosoknya jujur dan 

sederhana sehingga amat dicintai rakyat. 
Harapan besar ditaruh di pundaknya. Ia 
berjanji akan melaksanakan tugas dengan 
segenap jiwa.

“Saya akan mempertahankan  kecintaan 
dan nasionalisme pada negara ini,” kata 
sang Presiden. “Karena kalau sampai 
pemimpin dari Minang mengkhianati 
 kepercayaan rakyatnya, ia akan seperti 
kayu tua: atasnya tak berpucuk, bawahn
ya tak berurat, sedangkan tengahnya 
digerogoti kumbang.”

Presiden dari tanah Minang?  Peristiwa 
yang hanya mungkin terjadi dunia 
paralel ini terjadi di panggung Graha 
Bhakti  Budaya, Taman Ismail Marzuki 
Jakarta, dua pekan lalu. Pementasan 
 bertauk  Datuk Bagindo Presiden 
ini  mencoba mengangkat idiomidom 
 kebudayaan Sumatera Barat yang 
 dikemas dalam paduan seni teater, tari, 
hingga musik

Pementasan ini merupakan bagian dari 
program Indonesia Kita yang didukung 
Djarum Apresiasi Budaya. Kisah kental bu
daya ini semacam serial yang digelar selama 
hampir tiap 3 bulan oleh Kayan Productions. 
Sebelumnya ada pementasan Tabib dari 
Timur yang mengusung budaya Papua serta 
budaya Sunda pada pementasan Sinden 
Republik pada Juni lalu.

Pementasan kali ini berkutat pada gejolak 
batin sang Presiden yang diperankan Fadhli 
Wayoik dalam menjalankan pemerintah
annya. Ia dibuat pusing oleh bermacam 
kepentingan yang dibawa para staf kabinet, 
menteri, dan birokrat di sekitarnya.

Sang Presiden dibuat pusing atas kinerja 
para bawahannya. Proyek tak realistis dan 
memicu pemborosan anggaran selalu 
dikedepankan para menteri sebagai bahan 
laporan pertanggungjawaban. Ketika ke
gelisahan dan kebimbangan melanda sang 
Presiden, sesosok bayangan menyerupai 
Mohammad Hatta selalu mendatangi di 
hampir tiap kesempatan.

Pentas Datuk Bagindo Presiden memiliki 

PARALEL. Pementasan ini menghadirkan alternatif Presiden dari ranah Minang.

semua syarat yang diperlukan untuk 
menciptakan kesuksesan pertunjukan. 
Suntikan modal tak usah ditanya bila 
melihat nama yayasan yang menaungi. 
Sedangkan di belakang layar, nama nama 
kondang seperti Butet Kartaredjasa, Bre 
Redana, dan Agus Noor menyokong 
sebagai jaminan kualitas pertunjukan.

Agus Noor bertindak sebagai  sutradara. 
Ia telah mendapatkan penghargaan, 
semisal Anugerah Kebudayaan 2006 
Departemen Seni dan Budaya untuk 
kategori cerpen. Berbagai karyanyatelah 
diterjemahkan ke bahasa Inggris, Prancis, 
dan Norwegia.

Di panggung teater, Agus Noor telah 
lama dikenal sebagai penulis naskah 
dengan gaya parodi dan terkadang 
satire. Karena itu, dalam pertunjukan ini 
namanama seperti Cak Lontong, Akbar, 
dan Trio GAM mendapat bagian untuk 
melontarkan guyonanguyonan jenaka. 
Namun,  “waktu komedi” sebelum masuk 
ke inti cerita terasa terlalu panjang. Hal 
itu terus berulang di setiap segmen 
hingga berkesan garing dan sedikit 
 membosankan.

Meski demikian, gemerlap bintang 
yang mengisi panggung malam itu 
 seperti Jajang C Noer, Lukman Sardi, 
Nirina Zubir, hingga Ian Antono tetap 
 berkemilau. Pergantian adegan dan set 
dalam lakon ini dimanfaatkan dengan 
musik dan koreografi artistik yang 
menampilkan seni tradisi Sumatera Barat 
dengan sentuhan kontemporer sehingga 
menjadi pertunjukan apik.

Di akhir pertunjukan, Agus Noor 
menutup pentas dengan cara khas, 
adegan menyentuh dengan narasi yang 
kuat. Sang Presiden memiliki  kesempatan 
berbincang dengan bayangan yang 
 selama ini mengikuti. Sosok yang 
 diperankan Lukman Sardi itu bemonolog 
menandai berakhirnya pementasan.

“Perbuatan itu adalah usaha kita, dan 
usaha kita bersamalah yang membuat 
negeri ini tumbuh dan berkembang. 
Usaha yang digerakkan oleh niat dan 
kehendak baik kita semua. Ingatlah, ingat, 
dan ingat.”

Pertunjukan malam itu mengajak 
penonton melihat bayangan nasib bangsa 
ini di masa datang.  

Teater
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Sosok

Endi Aras:

Pemutar Gasing di Era Modern

Evvy Kartini mengubah banyak 
persepsi orang tentang gelas. Selama 

ini gelas hanya dianggap sebagai wadah 
untuk minum. Di tangan Evvy, gelas bisa 
menjadi bahan penghantar listrik. Peneli
tiannya terhadap bahan gelas dimulai ke
tika magang dan studi S2 di Hahn Meitner 
 Institute, Berlin, Jerman, pada 
dekade 1990an. Dengan 

Siapa yang menyangka senandungan 
seorang ibu untuk anaknya menjadikan 

Lily Dawis sukses menjadi komposer lagu 
anak hingga mancanegara. Padahal, niat 
awal Lily hanya menciptakan lagu yang 
bisa menemani tumbuh kembang sang 
anak.

Lagu Lily kerap direkam melalui ponsel. 
Namun mereka berdua lantas punya ide 
untuk membuat hak cipta untuk lagu 
lagunya. Mereka lantas bertemu dengan 
musisi James F Sundah. Kolaborasi ini 
menghasilkan album anakanak Bubbles 
of Love.

“Melodi dan lirik keluar begitu saja,” 
ungkap Lily.

Dengan bantuan James, terangkum 14 
lagu dalam 2,5 tahun, 12 lagu di antaranya 
berbahasa Inggris. Hebatnya, Bubbles of 
Love satusatunya album orang Indonesia 
yang terdaftar di US Copyrights Office.

“Lagu saya sudah diunduh di Amerika, 
Inggris, Israel, Malaysia, Jepang, Korea, dan 
lainnya,” kata lulusan urusan bisnis Univer
sitas UC Berkeley, Amerika Serikat, ini.

Lily berharap album tersebut akan 
membawa nuansa baru, terutama bagi 
perkembangan musik anakanak di 
 Indonesia yang semakin jarang.   

bimbingan Prof Dr Ferenc Mezei, Evvy 
berhasil menemukan model baru difusi da
lam material gelas. Hasilnya adalah  baterai 
mikro, baterai dengan daya yang lebih 
besar dan lebih ramah lingkungan.

Alumnus Institut Teknologi Bandung 
ini pernah menghadapi tantangan klasik: 
biaya penelitian yang mahal. 

Akhirnya Evvy mengirimkan  proposal 
ke lembaga penelitian di Kanada. 
 Proposalnya disetujui. Setelah berhasil, 
kini banyak  lembaga penelitian yang 
mau  mengucurkan dana besar untuk 
 membantu penelitan Evvy.

Saat di Jerman, Evvy mengukir banyak 
prestasi. Salah satu yang paling berkesan 
baginya adalah saat terpilih sebagai wanita 
Asia pertama yang mengikuti Program 
 Hercules. Pada 1994 nama Evvy mulai ter
catat dalam jurnal penelitian internasional 
bergengsi seperti Physica B. 
   Ada banyak tawaran untuk bekerja di 
negaranegara maju. Gaji dan fasilitas 
yang ditawarkan lebih besar ketimbang 
 Indonesia. Namun ibu dua anak ini me
milih tetap tinggal di Indonesia. Alasannya, 
ia ingin bebas meneliti dan memberikan 
ilmu untuk kemajuan negeri ini.  

Evvy Kartini:

Populer di Luar Negeri
Lily Dawis:

Senandung Ibu

Gasing adalah permainan tradisional yang kini 
jarang dimainkan.  Khawatir gasing akan punah, 

membuat Endi Aras mulai mengumpulkan 
berbagai jenis gasing. 

Pria kelahiran Blora ini mencari 
berbagai jenis gasing selama 
 lebih dari satu dekade. Meski 

 telah memiliki ratusan jenis 
gasing, ia masih terus mencari 
berbagai gasing, terutama dari 
wilayah Indonesia timur.

“Kita tidak bisa melawan atau 
menolak modernisasi, karena itu 

merupakan gerak zaman. Yang bisa 
kita lakukan adalah memperkenal

kan permainan tradisional ini kepada 
masyarakat, sebagai alternatif permainan, 

khususnya bagi anakanak dan remaja. 
Permainan tradisional lebih banyak nilai 

positifnya,”kata Endi. 
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CANDU. Hamparan bukit dan gemerlap kota memanjakan mata wisatawan yang berparalayang di Gunung Banyak, Malang, Jawa Timur

Kota Batu dan Malang hanya di
pisahkan jalan sejauh 10 hingga 15 
kilometer. Tapi berada di Batu akan 

terasa sangat berbeda dari Malang. Secara 
geografis, Batu berada di dataran yang lebih 
tinggi ketimbang Malang. Ini artinya Batu 
lebih dingin ketimbang Malang.

Karena suhunya yang dingin ini, kota 
Batu kerap dijadikan tempat tetirah bagi 
warga kota yang ingin melarikan diri se
jenak dari suhu tropis. Pun, karena suasana 
Batu yang tenang dan khas kawasan tinggi, 
ada banyak vila dan rumah peristirahatan 
yang bisa dijadikan tempat liburan.

Selama ini kota Batu dikenal sebagai 
penghasil apel kualitas wahid. Suhu dingin 
dan tanah yang subur membuat apel 
tumbuh dengan sangat baik di daerah 
ini. Namun belakangan, kota Batu mulai 
menyaingi Malang dalam hal pariwisata di 
Jawa Timur.

Selain Jatim Park, Batu Secret Zoo, dan 
Batu Night Spectacular, ada satu wisata 
lagi yang seharusnya dicoba ketika sedang 
 berada di Batu: paralayang. Namun 
 sebelum mencoba, pastikan dulu kita tidak 
menderita acrophobia alias takut pada 
ketinggian.

Kegiatan paralayang ini bisa dilakukan 
di Gunung Banyak. Penduduk luar Batu 
mengenalnya sebagai Bukit Paralayang. 
Namanya mulai populer saat para pegiat 
paralayang rajin latihan di sana, kemudian 
berkembang menjadi atraksi wisata minat 
khusus.

Gunung Banyak terletak di Desa 
Songgokerto. Akses untuk mencapai bukit 
dengan ketinggian 1.315 mdpl itu sangat 
mudah karena jalan menuju bukit tersebut 
sudah beraspal.

Ada beberapa alternatif jalan untuk 
menuju Gunung Banyak. Dari Surabaya, 

Pasuruan, Sidoarjo, atau sekitarnya, tinggal 
menuju Malang. Di Terminal Landungsari 
Malang ada banyak angkutan menuju 
Batu. Kalau pergi dari sekitar Kediri atau 
 Jombang, bisa berhenti di Pujon dan 
 Ngantang untuk menuju Gunung Banyak. 
Ada angkutan umum, juga ojek.

Gunung Banyak memang cocok 
untuk wisata alam. Mari berandai andai 
jika gunung ini tidak dikenal karena 
 paralayang. Tanpa itu saja, Gunung  Banyak 
 menjanjikan beragam pengalaman 
menyenangkan bagi para pengunjung.

Ketika berada di puncak, angin sejuk 
akan langsung menyapa. Jika mengedarkan 
pandangan ke sekitar, ada gugusan gunung 
yang mengelilingi kota Batu. Pemandangan 
akan terasa lebih spesial pada malam hari. 
Pemandangan lampu kota akan membuat 
terkagumkagum.

Sekarang Gunung Banyak lebih dikenal 

Banyak Sensasi di Gunung Banyak
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Gunung Banyak, Batu, 
Malang, Jawa Timur

Guung Banyak

Merasakan sensasi menjadi rajawali dalam sehari. Andrey Gromico
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NYAMAN. Perkebunan buah dan teh menyelimuti kota Batu, Malang, Jawa Timur.

sebagai titik keberangkatan para  pecandu 
adrenaline rush. Terjun dari puncak 
Gunung Banyak dengan paralayang bisa 
menjadi pengalaman menarik. Wisatawan 
yang belum pernah terjun paralayang, bisa 
langsung mencoba paralayang tanpa harus 
memiliki sertifikat.

Namun, tentu saja, demi keamanan, 
harus terbang dengan instruktur. Para 
instruktur ini sangat berpengalaman. Sudah 
menghabiskan ratusan, bahkan ribuan jam, 
di udara. Untuk lebih menjamin keamanan, 
perlengkapan yang digunakan berstandar 
internasional.

Dengan membayar Rp 350 ribu, kita 
bisa bermain paralayang selama 15 
menit. Paralayang dan para instruktur 
siap  mewujudkan mimpi purba umat 
manusia sejak dulu: bisa terbang. Dengan 
sabar,  instruktur memberi arahan sebelum 
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 terbang, saat terbang, dan ketika mendarat.
Satu hal yang pasti menjelang lepas 

landas: kita mungkin akan grogi. Akan 
ada sesuatu yang mendesak dari bagian 
perut, lalu menggedorgedor dada. Gugup 
sekaligus ketakutan melihat daratan yang 
berjarak semakin jauh.

Tapi tenang saja, instruktur akan terus 
mengajak ngobrol. Itu mungkin cara agar 
kita tak gugup. Perlahan, rasa gugup akan 
hilang dan berganti dengan kegembiraan 
yang meluap.

Ketika sedang berada di udara,  dingin 
terasa lebih menggigit. Angin mulai 
menerpa badan. Namun bisa jadi kita tak 
akan merasakan terpaan angin itu, karena 
terbius pemandangan indah kota Batu dari 
ketinggian.

Alunalun kota, gugusan bukit, jejeran 
vila, hijaunya kebun apel, stroberi, hingga 

perkebunan di Songgotiri. Semua bisa 
 dilihat dari atas. Saat itulah kita merasa 
 bukan lagi sebagai manusia, melainkan 
bagai seekor rajawali yang terbang dan 
melayang gagah di ketinggian.

Perasaan senang itu akan kembali 
 berganti lagi dengan gejolak adrenalin 
ketika akan mendarat: perut terasa sedikit 
mulas. Jantung berdetak lebih kencang. 
 Daratan tampak semakin dekat. Namun, 
sekali lagi, instruktur akan bertindak 
 sebagai pengusir gugup. Lalu tanpa 
disadari, kita sudah mendarat. Menjejak 
kembali di bumi.  Kembali jadi manusia. 
Bukan lagi seekor burung.

Ketika musim liburan, wisata ini dipadati 
ratusan wistawan. Bahkan ada yang rela 
antre untuk mencoba sensasi paralayang. 
Sensasi terbang ini layak dicoba jika bosan 
dengan wisata yang biasabiasa saja.  
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Ada banyak museum di Jakarta. Beberapa 
ramai, beberapa di antaranya sepi pengunjung. 
Museum Bank Indonesia di seberang Stasiun 
Jakarta Kota salah yang paling menarik dan 
l  engkap. Ada pula Museum Layang-layang di 
Pondok Labu, Jakarta Selatan.

Wisata Kuliner

Jakarta menjadi melting pot dari berbagai 
kebudayaan. Betawi, Jawa, Sunda, Minang, Arab, 

Minum Kopi di Tak Kie

Menjelajahi Jakarta kurang lengkap jika tak 
mengunjungi Glodok. Di kawasan ini bisa melihat 
Jakarta tempoe doeloe, dari penjual obat klasik 
Tiongkok hingga kedai bakmi dengan suasana 
mirip di Pecinan. Yang layak dicoba adalah minum 
kopi di Tak Kie, kedai kopi legendaris yang sudah 
ada sejak 1927.

Jelajah Museum

Tiongkok, semua menghadirkan kebudayaan 
kuliner masing-masing dan melebur di Jakarta. 
Coba berbagai hidangan seperti kerak telor yang 
mudah ditemui di berbagai sudut Jakarta atau 
pecak gurami yang mesti dicari di rumah makan 
Betawi.

Melihat Bintang

Di Taman Ismail Marzuki ada Planetarium dan 
Observatorium Jakarta yang sudah ada sejak 
1964. Di tempat ini bisa melihat  pertunjukan dan 
peragaan simulasi perbintangan. Di tempat ini 
juga ada ruangan pameran benda-benda angkasa. 
Ada pula sarana dan prasarana observasi benda 
langit yang bisa diteropong langsung. Dengan 
harga tiket yang sangat terjangkau, mengunjungi 
wahana ini menjadi alternatif wisata Jakarta. 

 Belanja Barang Antik

Di Jalan Surabaya, Menteng, bisa melihat deretan 
kios barang antik. Barang apa saja bisa ditemukan 
di tempat ini, dari lampu hias, lukisan, wayang, 
piring, guci, hingga alat seduh kopi. Harganya 
mungkin lebih mahal, tapi bisa dibilang sepadan 
dengan kualitas dan keantikannya. 

Travelite

5 Kegiatan Asyik di Jakarta
Jakarta kerap mendapatkan stigma negatif. Predikat “lebih kejam ketimbang ibu tiri” terus melekat pada ibu kota 

negara ini. Predikat itu tak salah. Jakarta masih bergelut dengan berbagai masalah kota besar: kemacetan, lingku-
ngan kumuh, banjir, hingga kriminalitas. Meski demikian, Jakarta tetap memiliki dua sisi. Ada banyak hal menarik 
yang bisa dilakukan di kota ini, di antaranya:
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Kampung susun di Kampung Pulo, 
Jakarta Timur, memadukan hunian 
yang memperhatikan hak hidup 

manusia. Tak hanya itu, kampung susun 
turut membangun hubungan baik antara 
manusia dan lingkungan sekitarnya. 

Heri Mulianto adalah arsitek yang 
menyusun konsep ini sejak kuliah pada 
1983.  “Waktu itu saya merancang rumah 
vertikal bagi para perajin tahu dan tempe 
yang biasa hidup di perkampungan,” 
ujarnya.

Biasa hidup di perkampungan berarti 
biasa memiliki ruang interaksi sosial . 
“Jalan di depan rumah biasa digunakan 
untuk anakanak bermain hingga tempat 
bercengkerama dengan tetangga.”

Kampung susun dirancang agar setiap 
rumah memiliki selasar yang luas dan 
saling menyambung antarblok. Selasar 
tersebut dapat dilewati sepeda hingga 
pedagang dengan gerobak. Dengan begitu, 
suasana di perkampungan tetap hidup.

Kampung Susun Rasa Manusia
Konsep yang melibatkan warga dalam pembangunan. Gisela Niken

Selain menjadi tempat tinggal, para 
pe rajin tahu dan tempe biasa melakukan 
pekerjaannya di rumah. Tempat  produksi 
tahu dan tempe disiapkan di dalam 
kampung susun agar para warga tetap 
melakukan kegiatan ekonomi.

Konsep dasar kampung susun ini di
adopsi Ciliwung Merdeka untuk menjawab 
permasalahan perumahan bagi warga 
Kampung Pulo. Ancaman  penggusuran 
dan relokasi coba ditawar dengan 
 kampung susun.

Ketua Komunitas Ciliwung  Merdeka 
Sandyawan Sumardi mengatakan, 
 kampung susun sempat ditawarkan 
 kepada Joko Widodo sewaktu menjabat 
Gubernur DKI Jakarta. Dari pemerintahan 
Joko Widodo hingga Basuki Tjahaja Pur
nama menyambut baik konsep kampung 
susun. “Namun, tibatiba keputusan guber
nur berubah menjadi penggusuran.”

Ia mengaku para warga tak masalah 
dengan tempat tinggal. Masalah ekonomi 

JAWABAN. Maket pembangunan kampung susun yang dibuat oleh Heri Mulianto.

menjadi salah satu alasan menolak peng
gusuran dan relokasi. Roda ekonomi warga 

Kampung Pulo  berjalan dari 
lokasi yang sekarang. 
“Ratarata dari mereka 
bekerja dari industri 
rumahan,” ujarnya.

Pembangunan 
kampung susun me

nawarkan pembangunan 
partisipatif. Warga dapat 

berdiskusi dan melakukan pemetaan 
atas rumah mereka sendiri. Pembangu
nan ruang terbuka publik juga dilakukan 

dengan diskusi, termasuk membuat 
ruang bagi para pelaku industri rumahan. 
Diharapkan kampung susun menjawab 

kebutuhan warga.
Konsep kampung susun tak jauh 

berbeda dari kampung susun buatan 
Heri Mulianto. Namun, pembangunan 
 kampung susun di Kampung Pulo me
ngikuti tinggi rendah tanah dan lekukan 
lekukan Sungai Ciliwung. Sebanyak 50 
pakar meliputi arsitek, ahli geologi, hingga 
sosiolog perkotaan, terlibat dalam pe
nyusunan konsep kampung susun.

Pembangunan kampung susun mem
perhatikan hubungan yang erat antara 
masyarakat dan lingkungan. Menjaga 
dan hidup bersama sungai juga menjadi 
tujuannya. Kampung susun manawarkan 
konsep danau pasang surut. Sebuah danau 
buatan dibangun di bagian bawah.

Pada saat air sungai meluap, danau 
tersebut berfungsi sebagai tempat penam
pungan. Jika dalam kondisi surut, danau 
dapat dijadikan taman kota, bahkan untuk 
usaha pertanian dalam kota. Danau ini 
dapat menjadi ruang sosial bagi warga.

Kampung susun juga menawarkan 
berbagai ruang interaksi layaknya sebuah 
kampung. Dapur umum, masjid, hingga 
aula akan tersedia di tengahtengah rumah 
warga. Berbagai kegiatan budaya dan 
keagamaan juga akan diadakan mengingat 
warga Kampung Pulo terdiri atas berbagai 
latar belakang.

Sebagai hunian, kampung susun 
memperhatikan hak dasar warga  seperti 
air bersih dan listrik. Keamanan dan 
 kebersihan dilakukan dengan prinsip 
gotong royong. Partisipasi warga menjadi 
kunci pembangunan kampung susun.  

Arsitektur

Kontruksi bangunan mengikuti 
lekukan sungai ciliwung

 Ruang Sosial

Danau Pasang Surut
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Andre Vltchek kerap disalahpaha
mi sebagai penulis yang nyinyir 
dan keji berpendapat tentang 

Indo nesia. Tulisantulisannya tentang 
masalah urban Jakarta kerap menghajar 
banyak orang. Seperti saat ia menyebut 
Jakarta sebagai kota fasis yang sempurna. 
Kota tempat masyarakat miskin diinjak 
dan dimarjinalkan sistem, sedangkan 
si kaya dipuja dan menikmati segala 
fasilitas  publik dengan paripurna. Sikap 
kritis Vltchek memang susah dicerna oleh 
kebanyakan warga Indonesia yang masih 
tunduk pada ewuh pakewuh. Apalagi 
dengan katakata pedas yang sering tanpa 
tedeng alingaling, membuat Vltchek 
dianggap menjelekkan Indonesia.Melalui 
buku Indonesia : Archipelago of Fear yang 
dialihbahasakan menjadi Untaian Keta
kutan di Nusantara, Vltchek sekali lagi 
membuat banyak masyarakat dan intelek
tual Indonesia tidak nyaman. Sebabnya 
sederhana, Vltchek mengurai borok negeri 
ini tanpa sensor.

Andre Vltchek dikenal sebagai penulis 
novel, analis politik, pembuat film 
 dokumenter, dan jurnalis investigatif. 
Karya fiksinya Point of No Return telah 
diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.

Indonesia dengan Wajah Paling Mengerikan
Kemungkinan-kemungkinan terburuk tentang Nusantara. Arman Dhani

Vltchek juga dikenal dekat dengan Noam 
Chomsky. Bahkan hasil perbincangannya 
tentang “perang melawan teror oleh Amerika 
Serikat dan sekutunya” menghasilkan buku 
On Western Terrorism.  Ia memang banyak 
membahas konstelasi politik dunia di Asia 
dan Afrika.

Bahkan Chomsky tak segan memberikan 
pengantar untuk buku ini. Dalam pengan
tarnya, Chomsky menyebut karya Vltchek se
bagai buku yang disusun untuk menjungkir
balikkan pemahaman arus utama Indonesia 
yang dikonstruksi media Barat. Vltchek mem
buka wajah sebenarnya Indonesia sebagai 
negara yang pada satu titik intoleran, korup, 
dan memberikan impunitas pada penjahat 
kemanusiaan atas nama stabilitas negara.

Chomsky juga memberikan konteks 
kekinian tentang betapa munafik pemerintah 
Indonesia. Melalui film Jagal karyaJoshua 

Oppenheimer, Chomsky menggambarkan 
Vltchek dengan tegas menunjukkan bangsa 
ini mudah gegar sejarah, namun susah sekali 
melakukan rekonsiliasi atau memaafkan.
Vltchek menyusun karya ini berdasarkan 
riset serius selama bertahuntahun. Tidak 
sekadar berdasarkan data sekunder, ia juga 
melakukan reportase lapangan dengan 
berulang kali melakukan verifikasi atas 
datadata, wawancarawawancara, dan 
 keteranganketerangan yang didapat. 
Tujuannya tentu untuk menghasilkan 
karya yang lahir dengan disiplin dan kaidah 
 jurnalistik yang sangat ketat, atau tidak 
melulu berdasarkan wacana dan opini.

Bagi Vltchek, Indonesia adalah  paradoks 
besar yang memiliki permasalahan 
 kompleks. Mozaik dari beragam suku, 
bangsa, bahasa, dan agama telah melahirkan 
sebuah dinamit yang siap meledak.

Dalam buku Untaian Ketakutan di Nusan
tara, Vltchek  melakukan ziarah perjalanan 
atas kegelisahankegelisahan yang enggan 
kita akui. Seperti intoleransi, kebencian 
 terhadap suku lain, kediktatoran, dan penja
rahan sumber daya alam selama beberapa 
dekade.

Vltchek menggambarkan sejarah negara 
ini, sejak kejatuhan diktator yang melakukan 
pembunuhan massal, Jenderal Soeharto, 
pada 1998 hingga sekarang. Ia meliput 
berbagai pelosok negeri ini; dari Provinsi 
Aceh yang penduduknya beragama Islam 
hingga Timor Timur yang sebagian besar 
penduduknya beragama Katolik. Me
nelusuri masalah Indonesia saat ini ke 
kudeta Soeharto dan genosida di tahun 1965 
Vltchek memberikan wawasan yang dekat 
dan sangat manusiawi tentang harapan dan 
ketakutan masyarakat Indonesia.

Tentu agak susah mencerna segala data 
yang diberikan Vltchek tanpa  memahami 
konteks sejarah politik Indonesia. Ia 
 me nyusun laporan komprehensif tentang 
 Indonesia dan dinamika sosial, ekonomi, 
dan politik sejak zaman kolonial sampai  
dengan hari ini.

Andre Vltchek menggambarkan 
 bagaimana kekayaan Indonesia yang besar 
gagal mengatasi kemiskinan masyarakatnya 
serta bagaimana kaum elite menistakan 
rakyat dengan gaya hidup mereka yang 
ekstravagan. Ini adalah buku tentang ke
bencian terhadap kemunafikan. 

SURAM. Membaca buku Vltchek akan memberikan gambaran kusam Indonesia.

Indonesia: Untaian Ketakutan 
di Nusantara

Penulis : Andre Vltchek
Penerjemah : Rossie Indira
Penerbit : Badak Merah
Tebal : 414 Halaman
Genre : Nonfiksi / Politik

02-TIME-26-2015.indd   60 9/10/15   8:27 PM



6114 - 20 september 2015  the geo TIMES

Budaya

FO
TO

: A
NT

AR
A

Rak Buku

Living to Tell the Tale adalah usaha 
 untuk menziarahi kisah hidup peraih 

Nobel Sastra asal Kolombia, Gabriel 
 Garcia Marquez. Hanya beberapa hari 
setelah Marquez meninggal, pemerintah 
Venezuela langsung memerintahkan 
mencetak ulang seluruh buku karyanya.

Buku ini berusaha menceritakan 
hidup dan potret penulis muda ini pada 
 pertengahan 1950an. Apa saja yang 
membentuk hidup dan memberikan 
inspirasi bagi salah satu penulis fiksi 
terbaik dunia ini. Dalam buku ini Marquez 
menggunakan memoarnya sebagai 
pembenaran untuk menceritakan sebuah 
perjalanan pulang.

Ditulis secara kronologis, kisah ini 
 dimulai saat Marquez muda diminta 
pulang oleh ibunya. Dalam perjalanan 
pulang menuju kampung halaman di 
Kolombia, ia mengingat bagaimana 
 sejarah negara itu diceritakan. Ia  menggali 
sejarah pribadinya untuk memberi 
konteks kekinian agar para pembaca 
dapat memahami hubungan kotakota, 
ceritacerita, dan individuindividu yang 
menginspirasi dalam penciptaan realisme 
magis.

Marquez membawa pembaca 
kembali menjelajah sembari mengingat 
 perjalanan ketika ia masih tinggal di ru
mah kakek dan neneknya di Aracataca. Ia 
tidak sedang berdongeng namun sedang 
mengajak kita bertualang. 

Dalam buku ini diceritakan pula 
tentang bagaimana Marquez bermain 
dengan batasbatas kebenaran dan fiksi 
seluruh bukunya. Dia mengakui inga
tannya sering rusak,  terutama berkaitan 
 dengan halhal penting yang personal. 
 Dalam buku ini terdapat pula peng
gambaran  eksplorasinya pada saatsaat 
penting dalam hidupnya.  

Buku ini, seperti judulnya, bercerita 
 tentang kisahkisah cinta yang dimulai 

namun urung selesai. Disusun dengan 
 sangat bernas oleh Puthut EA sebagai 
 sebuah kisah otobiografi (fiksi?) yang teliti.

Detaildetail sederhana yang me ngisah
kan kehidupan aktivis sebelum dan sesudah 
1998 dan bagaimana kehidupan pribadi 
mereka. Ada banyak fragmen dialog, 
monolog, dan deskripsi yang membuat 
novel ini perlu dibaca para mahasiswa dan 
aktivis sosial. Bukan karena bicara tentang 
gerakan sosial, melainkan karena berkisah 
secara nyata bagaimana sebuah gerakan 
dijalankan.

Kisah ini menjadi gambaran filmis 
bagaimana aktivis di Indonesia jatuh cinta 
tanpa kehilangan idealismenya. Ia wajib 
dibaca bagi mereka yang muda, beda, ber
bahaya dan romantis.

Selain menulis cerita pendek dan novel, 
Puthut juga menulis naskah drama. Karya 
dramanya Orangorang yang Bergegas 
dipentaskan di enam kota di Pulau Jawa 
dengan sutradara Landung Simatupang dan 
Puthut Buchori.

Cinta Tak Pernah Tepat Waktu

Penulis  : Puthut EA
Penerbit  : Pustaka EA
Tebal  : 278 Halaman
Genre  : Fiksi / Novel

Cinta Tahu Tapi Enggan Menunggu Perjalanan Akhir Si Maestro

Tentang Menjadi Toleran

Ia juga membuat prosa lirik dengan 
judul Tanpa Tanda Seru, yang dibacakan 
 Landung Simatupang dengan direktur 
 artistik Ong Harry Wahyu. Pembacaan 
karya tersebut dilakukan di Jakarta.

Pada 2007, naskah dramanya Jam 
S  embilan Kita Bertemu dipentaskan di 
Lembaga Indonesia Prancis,

Tentu saja dalam buku ini ada kisah pelik 
percintaan yang membuat para  penderita 
patah hati seolah memiliki kedekatan 
dengan narasi yang ditawarkan. Penolakan, 
cinta yang gagal, juga bagaimana seorang 
lelaki secara keras kepala jatuh cinta.

Ada satu kalimat masyhur yang akan 
membuat novel ini abadi. “Aku ingin 
mencintaimu dengan cara yang paling 
sunyi.” Selebihnya biarkan kita dibuat 
 mengumpat tentang pasangan yang 
“ terlepas begitu saja tanpa berhasil 
 diselamatkan”.  

Karen Armstrong semestinya diletak
kan sebagai teolog yang menembus 

batas agama. Ia memberikan pengetahuan 
yang luar biasa tentang bagaimana sebuah 
keyakinan dipahami. Namanya telah dikenal 
luas sebagai wanita yang melakukan kajian 
mendalam terhadap berbagai ajaran agama. 
Ia menemukan pemahaman bahwa pada 
dasarnya agama bukanlah soal kepercayaan, 
melainkan soal perilaku, kepedulian pada 
orang lain, kasih sayang pada diri sendiri, 
sesama manusia, dan alam semesta.

Mantan biarawati ini juga merupakan 
penulis yang sangat produktif. Ia telah 
menulis lebih dari 20 buku mengenai 
agamaagama besar di dunia, khususnya 
Islam, Yahudi, dan Kristen. Karen  Armstrong 
mengkaji bagaimana agama ikut  ber peran 
dalam membentuk sejarah dunia dan 
 mengarahkan berbagai peristiwa yang 
terjadi hari ini. Beberapa bukunya yang telah 
diterbitkan dalam bahasa Indonesia, antara 

lain Sejarah Tuhan, Berperang Demi Tuhan, 
dan Masa Depan Tuhan.

Melalui uraian cerdas dan bernas yang 
menjadi kekuatannya, Karen menuliskan 
buku terbaru yang agak berbeda  dengan 
kajian kritis agama. Ia memberikan panduan 
12 langkah yang dapat diikuti agar  mampu 
menjalani hidup yang lebih berbelas kasih 
setiap hari. 

Dengan pencerahan dan  kedamaian 
yang mengiringi setiap  uraiannya, buku 
ini menyimpan kekuatan besar untuk 
 me ngubah dunia menjadi  tempat yang 
lebih menyenangkan bagi semua  manusia.  
 Ka rena apalah arti perdamaian tanpa 
toleransi? 

Compassion: 12 Langkah Menuju 
Hidup Berbelas Kasih

Penulis  : Karen Armstrong
Penerbit  : Mizan
Tebal  : 252 Halaman
Genre  : Non-Fiksi / Motivasi

Living to Tell the Tale

Penulis  : Gabriel Garcia Márquez
Penerjemah : Edith Grossman
Penerbit   : Penguin Books
Tebal   : 484 Halaman
Genre   : Non-Fiksi / 
  Catatan Perjalan
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Bung Hatta Menangis

Ada Jaya Suprana, ahli kelirumologi dari 
 Museum Rekor Indonesia; Menteri Koperasi 
Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga; dan 

pakar pemasaran Hermawan Kartajaya. Tapi, yang 
terutama, ada Profesor Sri Edi Swasono,  menantu 
Bung Hatta yang saya kagumi. Makan siang  pekan 
lalu bersama mereka merupakan kehormatan  
bagi saya.

Kami membicarakan kemungkinan  membantu 
 tukang ojek pangkalan, yang sekarang nasibnya 
 terdesak oleh ojek korporat: GoJek dan GrabBike. Jika 
mau selamat, menurut kami, ojek pangkalan harus 
bergabung dalam koperasi. 

Jika berhasil, itu mungkin akan menjadi  koperasi 
jasa pertama. Sebagian besar koperasi masa kini 
 adalah  koperasi simpan-pinjam yang tak banyak beda 
dari bank konvensional. Koperasi jasa seperti itu bisa 
menjadi model bagi koperasi pembantu rumah  tangga, 
tukang pijat keliling, tukang reparasi elektronik, dan 
sejenisnya. Atau koperasi dokter, wartawan,  arsitek, 
 fotografer, dan desainer grafis.

Koperasi ojek tidak bersaing berhadap-hadapan 
dengan ojek korporat. Ukuran sukses mereka bukan 
kinerja bisnis dan pendapatan uang semata, melain-
kan pemupukan modal sosial: kemampuan mengor-
ganisasi diri, mengelola badan usaha bersama, dan 
memperkuat solidaritas di antara anggota.

Kedengarannya sederhana, tapi saya sudah mem-
bayangkan proses yang panjang dan berliku. Di tengah 
kecenderungan kentalnya semangat kompetisi men-
cari uang, bahkan di kalangan orang miskin, membi-
carakan modal sosial seperti jauh panggang dari api. 
Dan tidak mudah.

Lebih sulit lagi, sikap pemerintah sepertinya  tidak 
mendukung dan justru memperlemah koperasi. 
Kita bisa melihat dari paket kebijakan ekonomi yang 
 dikeluarkan pemerintah kemarin.

Pemerintah berharap paket kebijakan itu, salah 
 satunya tentang koperasi, bisa meredam merosot-
nya ekonomi. Tapi, kekeliruan pemerintah, pertama- 
tama, menyangkut identifikasi masalah. Itu mengapa 
solusinya cenderung kalang kabut. 

Indonesia kini memiliki 200 ribu lebih koperasi. 
Tapi, sebagian besar kinerjanya buruk. Bahkan banyak 
yang hidup segan mati tak mau; pada dasarnya sudah 
mati suri.

Menurut pemerintah, problem utama koperasi 
adalah kerancuan fungsi: campur aduk antara fungsi 
ekonomi dan sosial. Solusi yang diajukan pemerin-

tah: mempertegas fungsinya sebagai satuan ekonomi; 
dengan kata lain mengebiri fungsi sosialnya. Alih-alih 
keluar dari krisis, bencanalah yang akan dipanen kelak.

Lebih jauh, pemerintah membuat kebijakan  spesifik 
bagaimana memperkuat fungsi ekonomi tersebut. 
Koperasi dianjurkan menerbitkan surat berharga 
( saham) untuk bisa diperjualbelikan dan dipakai 
 sebagai instrumen memupuk modal uang.

Bung Hatta, yang menyebut koperasi berpotensi 
menjadi soko guru bangsa, saya kira akan menangis 
di kuburnya mendengar ini. Para pembuat kebijakan 
tidak memahami filosofi, kaidah, dan tujuan koperasi.

Mereduksi koperasi sekadar unit ekonomi justru 
akan membunuhnya. Jika modal uang menjadi tolok 
ukur utama, koperasi kaum marjinal tidak akan pernah 
bisa bersaing dengan perusahaan swasta pada umum-
nya dan pemilik modal yang lebih besar. Pada akhir-
nya akan makin termarjinalkan secara sosial maupun 
 politik pula.

Keindahan dan kekuatan gagasan koperasi justru 
terletak pada fungsinya yang merangkum berbagai 
 dimensi sekaligus: ekonomi, sosial, bahkan politik. 

Pilar koperasi terpenting adalah kemandirian:  bebas 
dari ketergantungan, termasuk ketergantungan pada 
dana orang lain. Uang dari luar hanya bisa menjadi 
berkah, bukan bencana, jika ada kemampuan meng-
organisasi diri dan keterampilan teknis ataupun 
 manajerial. 

Koperasi pertama-tama adalah lembaga pendidikan 
sosial, tempat orang marjinal belajar, memperkuat diri, 
dan membantu diri (self-help) secara bersama-sama.

Pilar lain koperasi adalah partisipasi dan pengam-
bilan keputusan secara musyawarah atau  demokratis. 
Anggota belajar konsep yang selama ini dianggap 
canggih: demokrasi dan politik. Juga memupuk 
 kesadaran tentang apa makna kedaulatan rakyat.

Gagasan dasar koperasi itu masih relevan. Justru 
makin relevan ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa 
 bulan ini meluncurkan program baru: Sustainable 
 Development Goals. Program ini menekankan pem-
bangunan yang lebih komprehensif dan holistik, 
 bukan sekadar pertumbuhan ekonomi dan pemujaan 
pada uang semata.

Agak ironis, jika di masa pemerintahan Joko  Widodo, 
yang mengagungkan kemandirian ekonomi-sosial ala 
Bung Karno dan Bung Hatta, koperasi justru  makin 
kehilangan nyawanya. Atau sekadar jadi zombie, 
yang akan membuat bapak bangsa kita menangis di  
alam sana. 

Alih-alih 
keluar dari krisis, 

bencanalah 
yang akan 

dipanen kelak.
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