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Lukman H Saifud-
din @lukman-
saifuddin

Pilkada besok 
hari pilihlah yang paling mum-
puni memaknai kepantasan 
dan kepatutan dilakoni.

Tunggal 
@tunggalp

Para yang mulia 
MKD ini sadar 

kalau mereka ditonton jutaan 
orang. Tak ada yang mau 
sedikit saja pura-pura peduli 
rakyat ya?

Dandhy Laksono 
@Dandhy_Lak-
sono

SN persoalkan 
legal standing SS itu sama dgn 
Gubernur Jateng ribut kalau 
ada orang luar yang bantu 
petani Pegunungan Kendeng 
melawan semen.

Puthut EA 
@puthutea

Ada indikasi 
politik uang di bla 

bla bla (menyebut nama bbrp 
daerah). Yg benar ya: politik 
uang terjadi di semua daerah 
yg sdg pilkada.

Ulan Sabit 
@ulansabit

Menikah itu 
berguna untuk 

Agama, Negara, dan tetangga. 
Buat kita mah, ga ada bedanya.

Endriartono 
Sutarto 
@endrisutarto

Kok ada 
pendapat pakar hkm bhw MKD 
bisa adili masy yg dianggap 
rusak kehormatan DPR. Nanti 
ada sidang IDI adili masy yg 
dianggap hina dokter.

Joko Anwar 
@jokoanwar

Ngarepin MKD? 
Ya nggak bisa. 

Wong mereka DPR juga kok. Ya 
harus rakyat langsung turun 
tangan. Mahasiswa, kami di 
belakang kalian.

Yunarto Wijaya 
@yunartowijaya

Walau pasal 
132 UU 17/2014 

nyatakan sidang MKD bersifat 
tertutup, tapi di turunannya 
peraturan DPR 1/2015 pasal 15 
nyatakan bisa terbuka.

A Muhaimin Iskandar 
@cakiminpkb

Golput itu penyakit. Tapi 

Kartika Jahja @kartikajahja

When stupid people 
have a lot of money, 
the possibility of 
 stupid things they can 
do is endless.

Arie Kriting @arie_kriting

Semua fokus 
dengan sidang MKD 
dan sekarang Pilkada. 
Sementara 74 anak 
Papua meninggal 
cuma sepintas lalu. 
#SaveAnakPapua

jangan  biarkan 
penyebab penya-
kit itu tidak 
dicegah sehingga 

selalu akut tiap ada pemilu. 
#Pilkada2015

Ahmad Heryawan 
@aheryawan

Mereka bisa 
berkarya dan 

berprestasi serta berkontribusi. 
Mari kita beri penghormatan 
utk mereka. #DifabelDay

Joko Widodo 
@jokowi

Tepat pada 
hari Anti-Korupsi 

Sedunia, kita pilih pemimpin 
daerah. Pemimpin harus bebas 
korupsi -Jkw.

Jusuf Kalla 
@Pak_JK

Demokrasi 
adalah sistem dlm 

bernegara. Bukan yg terbaik, 
tetapi paling sedikit masalah-
nya. Itulah pilihan Indonesia, 
demokrasi.

Burhanuddin 
Muhtadi 
@BurhanMuhtadi

Ini temuan riset: 
Korupsi punya efek minimal thp 
elektabilitas partai jika publik 
tdk punya informasi memadai 
soal korupsi partai/politisi.

Rocky Gerung 
@rockygerung

Ada kedaulatan 
negara. Tapi juga 

ada kedaulatan hukum. Bahkan 
kedaulatan individu.

Ulil Abshar Abdalla 
@ulil

Jika Anda sen-
ang dg pelarangan 

perayaan Asyura o/ Walikota 
Bogor, Anda jg harus senang dg 
rencana Donald Trump mela-
rang umat Islam masuk AS.

BapakPhiloSophy 
@tommyfawuy

Politik punya 
etikanya sendiri, 

jangan jadi hamba oleh etika di 
luar dirinya..

Website: www.geotimes.co.id

Netizen

COVER: ZULKIFLI FAIZ

88-TIMES-2015.indd   6 12/11/15   6:08 PM



714 - 20 desember 2015  the geo TIMES

FO
TO

: D
O

K.
 F

AC
EB

O
O

K 
IN

C 
| R

EU
TE

R 
|  

IN
FO

G
RA

FI
K 

; Z
UL

KI
FL

I F
AI

Z

Ak
tu

al

rupiah nilai transaksi digital
perbankan Indonesia pada 2014

6.400 triliun

p r o d u k s i   p e r i k a n a n   m e n i n g k at

“Saya rasa
Donald Trump telah 
benar-benar gila. 
Dia tak cocok jadi 

Presiden Amerika.”

Boris Johnson,
Wali Kota London

Mark Zuckerberg,
CEO Facebook

Muslim akan selalu
disambut baik bekerja

di Facebook.

Presiden Rusia Vladimir Putin

Tak perlu menggunakan 
senjata nuklir untuk 
melawan teroris.
Mereka bisa dikalahkan 
dengan peralatan
konvensional.

Pertumbuhan produk domestik bruto perikanan selama Januari – September 2015 naik 
menjadi 7,99 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,71 persen. 
Kenaikan ini bersumber dari perikanan tangkap kapal-kapal nelayan dalam negeri. Meski 
produksi meningkat, ada persoalan akses pasar untuk produk perikanan.

2011

2012

2013

2014

2015 *

7,6%

6,29%

7,24%

7,66%

8,64%

154.545 

164.264

176.149

189.643

 48.860

* hingga triwulan I

P D B  S e k t o r  P e r i k a n a n

kenaikan air laut pada abad ini
akibat pemanasan global

1-6 meter

45 laporan
pelanggaran hukum yang diterima 
Bawaslu pada Pilkada Serentak

9 Desember 2015

83 negara
hadir dalam Bali Democracy 

Forum, pekan lalu

7,99%

02-39-TIMES-2015.indd   7 12/11/15   4:01 PM



8

Aktual

14 - 20 desember 2015 the geo TIMES

Khatulistiwa

Keris hulu burung serindit 
merupakan salah satu sen-

jata tradisional khas Kepulauan 
Riau. 

Senjata yang dikenal dengan 
sebutan Badik Tumbuk Lado 
ini awalnya merupakan senjata 
yang kerap dipakai sehari-hari 
oleh masyarakat Riau.

Badik ini nyaris mirip  dengan 
bentuk badik  tradisional 
 masyarakat Bugis. Bedanya, 
badik tumbuk lado namun 
gagang lurus, hampir juga 
menyerupai keris hanya tidak 

bergelombang. 
Selain untuk berburu, senjata 

ini juga dipergunakan untuk 
berperang. 

Pembuatannya menyerupai 
keris atau badik, yaitu logam 
yang ditempa dengan bara api 
untuk membentuknya.

Senjata yang lebarnya 
tak lebih dari 4 cm ini dulu 
 digunakan untuk berbagai 
keperluan. Mulai berburu, 
mempertahankan diri dari 
binatang, hingga pertempuran. 

Seiring perkembangan 

Untuk berburu maupun pelengkap baju. Dewi Cholidatul

Badik Khas Masyarakat Riau

Bunga Abadi yang Mulai Punah

Bunga Edelweis (Anaphalis 
javanica) merupakan 

tanaman khas yang dapat 
tumbuh pada dinding-dinding 
tebing gunung berbatu dan 
tanah vulkanik yang tandus. 
Tumbuhan ini dapat setinggi 8 
meter dengan batang sebesar 
kaki manusia, meski umumnya 
tak melebihi 1 meter. 

Warna bunga edelweis sangat 
bergantung pada habitatnya. 
Selain berwarna putih, juga bisa 
berwarna kekuning-kuningan, 
 keabu-abuan, kebiru-biruan, 
bahkan keunguan. 

Edelweis juga berperan 

dalam meminimalkan risiko 
erosi di gunung. Ini karena 
edelweis berfungsi menjadi 
tanaman penutup yang bisa 
menahan deras air hujan dan 
laju pergeseran permukaan 
tanah. Populasi bunga yang 
tak akan layu jika diletakkan 
di suhu ruangan ini semakin 
menyusut. 

Selain karena kebakaran 
hutan, kecantikan edelweis 
diincar banyak pendaki. Di 
kawasan Taman Nasional 
Bromo Tengger Semeru, 
misalnya, tumbuhan ini telah 
dinyatakan punah. 

Misteri Trulek Jawa Mulai Terkuak

Burung Trulek Jawa (Vanellus macropterus) berbulu cokelat 
keabuan dengan kepala hitam. Punggung dan dada cokelat 

keabuan, perut hitam, tungging putih. Ia memiliki taji hitam pada 
bagian lengkung sayap. Sementara irisnya berwarna cokelat 
dengan paruh berwarna hitam.

Burung berekor putih dengan garis subterminal berwarna hitam 
lebar ini hidup berpasangan. Makanan mereka antara lain kumbang 
air, siput, larva serangga, dan biji-bijian tumbuhan air.

Burung bernama lokal plirik atau pruwok ini pernah dinyatakan 
punah oleh The International Union for the Conservation of Nature 
and Natural Resources pada 1994. Namun pada tahun 2000 
statusnya direvisi menjadi kritis sebelum punah, karena masih 
ditemukan beberapa spesies di beberapa tempat seperti Hutan 
Ungaran (Jawa Tengah), Taman Nasional Merubetiri, Lumajang, 
dan Lamongan (Jawa Timur), serta Pegunungan Halimun (Jawa 
Barat). Pemerintah telah menetapkan trulek Jawa sebagai hewan 
dilindungi sejak 1978. 

zaman, senjata ini beralih fungsi 
menjadi senjata yang memiliki 
fungsi estetis, yakni sebagai 
pelengkap baju adat khas 
Melayu.

Karena itu pula, badik yang 
biasanya punya panjang 20-29 

centimeter tersebut kini hanya 
digunakan untuk acara-acara 
adat, seperti perkawinan.

 Selain badik, masyarakat 
Keluapau Riau juga mengenal 
tombak, sumpit, serta pedang 
sebagai senjata tradisional. 
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Kerap dipetik pendaki sembarangan. Dewi Cholidatul
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SAHABAT
TAMAN
NASIONAL
www.tamanasional.org

Mengejar Megafauna di Teluk Cenderawasih
1.453.500 Ha

Kawasan Taman Nasional Teluk 
 Cenderawasih memiliki struktur 
geologi yang unik dan sejarah 

oseanografi yang sangat penting. Taman 
nasional laut ini memiliki terumbu 
karang yang luas dengan kualitas terbaik 
di dunia. Survei dengan melibatkan ahli 
terumbu karang dunia itu menemukan 
lebih dari 500 jenis spesies terumbu 
karang dan 14 spesies baru. 

Persentase penutupan karang hidup 
bervariasi 30 – 65 persen. Ekosistem te-
rumbu karang itu terbagi dua zona, yaitu 
zona rataan terumbu (reef flat) dan zona 
lereng terumbu (reef 
slope). Jenis-jenis karang 
yang dapat dilihat antara 
lain koloni karang biru, 
karang hitam, famili Faviidae 
dan Pectiniidae, serta ber-
bagai jenis karang lunak. 

Di taman nasional terluas di Indone-
sia ini tercatat  sekitar 950 spesies ikan 
karang. Selain hiu kelabu bertotol putih 

serupa bintang, tempat ini merupakan 
rumah bagi populasi megafauna seperti ikan 
duyung, Napoleon wrasse, penyu, dan po-
pulasi predator yang relatif sehat seperti hiu.

Banyaknya satwa raksasa yang ter-
identifikasi di tempat ini membuat wisata-
wan terus berdatangan hampir sepanjang 
tahun.  Tahun lalu pengunjung kawasan ini 
me ningkat lebih dari dua kali lipat, menca-
pai 1,7 juta orang, dari tahun sebelumnya 

yang hanya 750 ribu pengunjung.
Salah satu hewan yang menjadi 

primadona di Taman Nasional Teluk 
Cendrawasih adalah hiu paus. Panjang tu-
buhnya mencapai 97 meter, dengan berat 
badan sekitar 9 ton.  Mulut ikan bernama 
lokal gurano bintang itu bisa me nganga 
hingga selebar 15 meter. 

Hiu paus bernama latin Rhincodon  
 typus ini merupakan salah satu imigran 
yang suka melancong di samudra tropis 
dan lautan beriklim hangat. Namun, di 
Taman Nasional Teluk Cenderawasih, 
mamalia yang bisa hidup hingga 70 tahun 
itu bisa ditemui sepanjang tahun.

Berdasarkan penelitian terakhir Balai 
Taman Nasional Teluk Cenderawasih 
pada 2014, populasi satwa yang juga 
di sebut cucut geger lintang di taman 
 nasional ini 50 – 70 ekor. 

Selain keindahan taman laut, Taman 
Nasional Teluk Cenderawasih juga me-
nyuguhkan keindahan alam berupa gua 
alam peninggalan zaman purba. Di dalam 
gua di Tanjung Mangguar, Pulau Mi-
sowaar, itu terdapat sumber air panas yang 
mengandung belerang tanpa kadar garam 
dengan kedalaman air 100 kaki. Para pe-
lancong juga disuguhi peninggalan abad 
18 di beberapa tempat seperti di Wendesi, 
Wasior, dan Yomber. Pada Desember 
banyak umat Kristiani yang mengunjungi 
gereja di Desa Yende, Pulau Roon, untuk 
melihat kitab suci terbitan tahun 1898. 

Taman Nasional

TIMES
T H E  G E O

MAGAZINE

ANGGUN. Hiu paus merupakan satwa gigantis yang bisa ditemui sepanjang tahun.

Luas : ± 1.453.500 Hektare
Lokasi : Kabupaten Manokwari dan Paniai, 
Provinsi Papua Barat
Akses: Dari Jakarta, Surabaya, Denpasar, Ujung 
Pandang, Jayapura, Honolulu, dan Darwin 

menggunakan pesawat ke Biak lalu 
menggunakan pesawat ke Manokwari 

atau Nabire. Lalu ke lokasi taman nasional 
(Pulau Rumberpon) menggunakan longboat 
dengan waktu 5,5 jam. 
Keanekaragaman Hayati:
Flora : keluarga palmae di sekitar pantai.

TAMAN NASIONAL TELUK CENDRAWASIH

Fauna : karang biru, karang hitam, karang lunak, 
butterflyfish,  hiu paus, duyung, paus biru, ketam 
kelapa, lumba-lumba, triton terompet, kima raksa-
sa, penyu sisik, penyu hijau, penyu lekang, penyu 
belimbing.
Destinasi Wisata:
Lokasi pengamatan satwa (burung), penangkaran 
rusa, wisata bahari, menyelam dan snorkeling, 
kerangka pesawat tempur Jepang yang jatuh 
di laut. Sumber air panas, air terjun, menyelam, 
snorkeling, pengamatan satwa, pengamatan ikan 
paus dan lumba-lumba, dan gereja tua.

Dumselfish

Juga bisa menyaksikan aneka satwa dan budaya. Dewi Cholidatul 
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Sidang Mahkamah Kehormatan 
 Dewan dalam kasus pencatutan 
nama Presiden Joko Widodo dan 

Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menghadir
kan sejumlah tokoh, di antaranya Direktur 
Utama Freeport Indonesia Maroef Sjam
soeddin, Menteri ESDM Sudirman Said, 
dan Ketua DPR Setya Novanto.

Kini publik berharap ada sosok lain 
yang dipanggil ke sidang MKD seiring kian 
gaduh dan berlarutnya kasus ini. Selain 
Riza Chalid, yang terlibat pembicaraan 
segitiga dengan Maroef dan Setya, ada 
nama Luhut Binsar Pandjaitan (Menko
polhukam) yang dinilai layak dimintai 
keterangan.

Sebab, nama Luhut disebut 66 kali dalam 
transkrip rekaman pembicaraan  mengenai 
kelanjutan kontrak karya PT Freeport 
Indonesia tersebut. Kepada Maroef, Setya 
menyatakan Luhut dan dirinya merupakan 
tokoh kunci yang bisa menjamin sikap 
kompromis Presiden atas kontrak Free
port. Agar lebih meyakinkan, Setya juga 
menginformasikan Luhut telah bertemu 
dengan CEO FreeportMcMoran James 

GADUH. Publik berharap ada tokoh lain yang dimintai keterangan terkait kontrak Freeport. 

Robert Moffet di Santiago, Chile, empat 
tahun silam.

Dalam pertemuan tersebut, kata Setya, 
Luhut meminta agar dari 30 persen saham 
Freeport yang akan dilepas ke pemerintah 
Indonesia, 10 persen dibayar mengguna
kan dividen atau laba perusahaan.

“Jadi, kalau pembicaraan
nya Pak Luhut di San Diego, 
dengan Jim Bob (James R 
Moffet), empat tahun lalu. 
Itu, dari 30 persen itu, dia 
memang di sini 10 persen. 
10 persen dibayar pakai 
dividen. Jadi, dipinjemin 
tapi dibayar tunai pakai 
dividen,” kata (suara yang 
diduga) Setya Novanto.

Nama Luhut juga disebut 
oleh Riza. Ia menyatakan 
Luhut ingin terlibat (menanam saham) 
 dalam proyek  Pembangkit Listrik Tenaga 
Air di Urumuka, Timika, Papua, yang 
digarap Freeport Indonesia.

Mengetahui namanya sering dicatut 
dalam pertemuan yang berlangsung pada 

Juni itu, Luhut tidak menanggapinya secara 
serius. “Mau seratus kali atau seribu kali 
disebut, saya nggak ambil pusing,” ujar 
Luhut dengan nada santai. Belakangan, 
Luhut justru menuding Sudirman Said 
membuat kekisruhan karena melaporkan 
pelanggaran etik yang dilakukan Setya 
Novanto ke MKD, tanpa seizin Presiden 
Jokowi.

Pakar komunikasi politik Universitas 
Tarumanegara Eko Harry Susanto menilai 
ketidaksepahaman menterimenteri dalam 
kabinet  pemerintahan Jokowi,  khususnya 
antara Menkopolhukam dan Menteri 
ESDM, menunjukkan kabinet Jokowi tidak 
saling integratif.

Isu yang dilontarkan Luhut tidak bisa 
menggeser topik utama mengenai laporan 
Menteri ESDM, karena tidak cukup menarik 
bagi publik. “Publik tidak bisa dialihkan 
dari pesan utama laporan Sudirman Said, 
kecuali ada persoalan lain yang lebih 
menarik bagi publik di luar urusan Freeport 
Indonesia dan Sudirman Said, maka  isu 
utama akan berganti karena tidak lagi 
dihiraukan masyarakat,” kata Eko dalam 
keterangan tertulis, pekan lalu.

Menurut Eko, isu mengenai skenario 
melemahkan Luhut, hal itu bisa saja terjadi 
karena banyak kepentingan pribadi yang 
dibawa ke meja kerja mereka. “Saling mele
mahkan peran di antara para pejabat bisa 
saja terjadi karena komposisi kabinet Jokowi 
diisi berbagai latar belakang seperti dukung
an parpol, profesionalitas, nonpartisan, 

bahkan mungkin etnisitas.”
Soal tindakan Jokowi yang 

dinilai lamban dalam menang
gapi polemik pencatutan 

namanya, Eko menilai Jokowi 
bukan tipikal yang gegabah 
dalam mengambil keputus
an. “Meskipun opini publik 

menghendaki Jokowi untuk 
menyelesaikan persoalan ini 
dengan cepat, perlu diingat 
bahwa Jokowi tipikal pejabat 
yang selalu berpijak pada 

aspek legal formal  lebih dulu.”
Artinya, Presiden Jokowi bukan tidak 

mau bertindak, tetapi punya tahapan yang 
sudah diperhitungkan secara matang, 
yang pada akhirnya akan menunjukkan 
ketegasannya. 

Maroef Sjamsoeddin

Tokoh Lain Kasus Pencatutan Presiden
Nama Luhut Pandjaitan disebut 66 kali. Luthfi Anshori
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Calon Incumbent Menangi Pilkada

Berdasarkan hitung cepat 
sementara Lingkaran Survei 
 Indonesia, beberapa calon 
kepala daerah incumbent 
 masih menguasai perebutan 
suara. Di Kabupaten Banyu
wangi, misalnya, pasangan 
Abdullah Azwar Anas –  Yusuf 
Widyatmoko menang mutlak 
dengan 88,82 persen suara 
dibanding rivalnya, Sumantri 
Soedomo – Sigit Wahyu yang 
hanya meraih 11,18 persen. 
Sejumlah pasangan incum-
bent unggul di sejumlah daerah 
yang melaksanakan pilkada 
seperti pasangan Adnan 
Purichta Ichsan Yasin Limpo 
– Abdul Rauf di Kabupaten 
Gowa; Syaharie Jaang – 
Nusyirwan Ismail di Kota 
Samarinda; Rita Widyasari – 
Edi Damansyah di Kabupaten 
Kutai Kertanegara.

Buku KIR Palsu Diteak di Peruri

Sepuluh tersangka sindikat 
pemalsuan buku KIR angkut
an umum ditangkap polisi. 
Sejumlah tersangka merupa
kan tenaga kontrak pada PT 
UP Dinas Perhubungan Jakarta 
Timur dan oknum PT Indota
ma, perusahaan pengadaan 
buku KIR yang ditunjuk 
Dishub DKI Jakarta. Sindikat 

ini mencetak buku KIR di Peru
sahaan Percetakan Republik 
Indonesia (Peruri). Buku KIR 
terbitan sindikat pemalsu itu 
asli, namun dilakukan tidak 
sesuai prosedur pemeriksaan. 
Dari tersangka, polisi menyita 
barang bukti 1.000 buku KIR, 
peneng, peralatan pembuatan 
KIR, serta stempel palsu.

BPOM Musnahkan Produk Ilegal

Badan Pengawas Obat dan 
Makanan memusnahkan 
produk ilegal berupa makanan 
dan kosmetik senilai Rp 3,6 
miliar, hasil pengawasan tahun 
2014 dan 2015. Jumlah total 
produk yang dimusnahkan 211 
item (23.871 kemasan) produk 
pangan dan kosmetik ilegal 
dari tiga sarana produksi dan 
distribusi di wilayah Jakarta.

Abu Vulkanis Gunung Bromo 
Abu vulkanis Gunung Bromo 

mengguyur tiga kecamatan di 
Probolinggo, menyusul aktivi
tas gunung semakin meningkat. 
Data Pusat Vulkanologi dan 
Mitigasi Bencana Geologi, 
Badan Geologi, Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mine
ral mencatat gempa vulkanis 

masih terjadi di Gunung Bromo 
dengan amplitudo dominan 
6 milimeter. Asap yang keluar 
dari kawah berwarna kelabu 

hingga kecokelatan dengan 
tekanan sedang hingga kuat 
yang tingginya berkisar 200 
– 300 meter dari puncak dan 
tertiup angin ke arah barat dan 
barat daya. Pemerintah mem
bagikan masker kepada warga 
desa yang terkena guyuran abu 
vulkanis gunung setinggi 2.329 
meter di atas permukaan laut 
tersebut.

Gempa Guncang Maluku Tengah
Gempa berkekuatan 6,9 skala 

Richter mengguncang Kota 
Ambon dan sekitarnya. Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika menyatakan pusat 
gempa berada di 99 kilometer 
tenggara Kabupaten Maluku 
Tengah, tetapi tidak menim
bulkan gelombang pasang 
(tsunami). 

1.302 Anak Sampang Putus Sekolah
Sebanyak 1.302 anak di 

Kabupaten Sampang, Jawa 
Timur, putus sekolah. Jumlah 
anak putus sekolah tingkat SD/
MI terdata 657 siswa, SMP/MTs 
500 siswa, serta SMA/SMK dan 
MA 145 siswa. Penyebab anak 
putus sekolah itu pernikahan 
dini dan merantau. 

Ribuan Ikan Mabuk
Ribuan ikan yang “mabuk” 

mengambang di permukaan 
Sungai Bengawan Solo di 
Bojonegoro. Menurunnya 
kualitas air akibat pembuangan 
limbah di aliran sungai tersebut 
menyebabkan warga mudah 
menangkap ikan seperti tawes, 
patin, rengkik, lele, nila, dan 
arengan. 

Nazaruddin Jalani Sidang Perdana
Mantan Bendahara Umum 

Partai Demokrat, Muhammad 
Nazaruddin menjalani sidang 
pembacaan dakwaan oleh jaksa 
KPK di Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi. Meski sedang 

sakit, ia tetap menjalani sidang 
dugaan korupsi penerimaan 
hadiah pelaksanaan proyek PT 
Duta Graha Indah dan tindak 
pidana pencucian uang. 

Partisipasi Rendah pada Pilkada
Tingkat partisipasi pemilih 

pada Pemilihan Kepala Daerah 
serentak yang digelar pada 
Rabu lalu sangat rendah. 
Di Serang, Banten, misalnya, 
pemilih yang hadir hanya 51 
persen. Di Surabaya, Jawa 
Timur, tingkat kehadiran peser
ta tak lebih dari 50 persen. 

Polisi Geledah Kantor Dirut Pelindo II
Badan Reserse Kriminal 

Polri menggeledah kantor PT 
Pelindo II di Tanjung Priok, 
Jakarta Utara. Penggeledahan 
di ruangan Direktur Utama 
PT Pelindo II RJ Lino itu untuk 
memperoleh bukti tambahan 
dugaan korupsi pengadaan 
10 mobile crane yang diduga 
melibatkan Direktur Teknik 
dan Operasional PT Pelindo 
II Ferialdy Noerlan yang telah 
ditetapkan sebagai tersangka.

Pameran Barang Gratifikasi
Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara, Kementerian Keuang
an, memamerkan/melelang 
327 jenis barang gratifikasi 
yang diserahkan ke Komisi 
Pemberantasan Korupsi pada 
puncak peringatan Festival 
Antikorupsi 2015. Lelang 
barang tersebut sebagai bentuk 
akuntabilitas lembaga. Untuk 
harga terendah adalah sebuah 
buku seharga Rp 20 ribu dan 
harga paling tinggi arloji merek 
Omega Rp 150 juta. 
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Pemerhati antropologi agama

HAM, Iman, dan Kemanusiaan yang Belum Usai

Excel Bagaskhara

Ketika ribut soal Front Pembela Islam dan Dedi 
Mulyadi, beberapa waktu lalu, saya melihat 
persoal an ini hampir serupa dengan kasus Lia 

Eden dulu, walau konteksnya berbeda. Skenario yang 
sama pun terjadi: kelompok yang satu memonopoli 
 kebenaran suatu pemahaman dengan dalih meleceh
kan agama terhadap kelompok yang berbeda. Kasus 
seperti ini menyiratkan pemahaman perihal keimanan 
(keagamaan) memang tidak pernah tunggal.

Tuhan, bagi orang lain, bisa saja dilihat sebagai sosok 
yang memberinya tugas untuk memurnikan agama; 
melihat dirinya instrumen langsung dari Tuhan. Bagi 
saya, Tuhan hanyalah sosok imajiner yang maknanya 
ditentukan oleh peradaban. Tuhan, meminjam istilah 
filsuf Jacques Lacan, adalah semacam The Big  Other; 
yang dariNya, kita seolah menemukan makna di 
kehidup an yang sebenarnya tidak bermakna; karena 
manusia sendiri adalah mesin hasrat: hasrat kepada 
makna, bahkan hasrat kepada hasrat itu sendiri.

Pada konteks ini, agama mampu berfungsi sebagai 
wadah untuk menampung hasrat seseorang.  Ketika, 
misalnya, orangorang yang berbuat buruk tidak 
mendapatkan hukuman atas apa yang  dilakukannya, 
agama memberikan kita sebuah fantasi: di akhirat 
 nanti, Tuhan akan memberikan hukuman setimpal; 
atau  ketika kita berada di situasi sangat berat, kita 
berfan tasi ini cobaan dari Tuhan dan kita pasti akan 
mendapat balasan yang lebih baik dariNya.

Dengan model seperti ini, kehidupan terasa menjadi 
lebih bermakna —walau makna ini sebenarnya hanya 
ada di dalam kepala kita, sebagai pemenuhan hasrat.

Di level evolusi manusia seperti sekarang ini, fantasi 
jadi salah satu variabel yang menyusun realita kita. Fan
tasi telah jadi semacam instrumen yang menciptakan 
dinamika di setiap peradaban. Yang terjadi adalah 
 pemenuhan atas hasrat: ketika kenyataan tak memung
kinkan untuk memenuhi hasrat itu, fantasi memberi
kan “jawaban” di tengahtengah persoalan yang pelik.

Itu sebabnya agama sebagai wadah untuk memenuhi 
fantasi, bukan sesuatu yang monolit. Sebab, tafsiran 
orangorang atas perintah Tuhan dan pemosisianNya 
sebagai alat politis, bergantung pada fantasi yang 
dikons truksikannya. Karena ini perihal hasrat, tidak 
mengherankan jika ada sebagian orang yang memaksa
kan kebenarannya kepada sebagian yang lainnya.

Dengan frame seperti ini, bisa dipahami bagaimana 
ekspresi keagamaan FPI atau Dedi Mulyadi. Di  tengah 
arus modernitas yang terasa menyudutkan Islam: 
berkembangnya Islamophobia, stereotipe terhadap 
Islam, atau semangat zaman yang semakin bertentang

an dengan nilainilai agama; membuat sebagian orang 
berfantasi bahwa praktikpraktik keagamaan di zaman 
dulu harus dihidupkan kembali, seperti mendirikan 
 khilafah, seperti yang dipraktikkan oleh Nabi.

Dedi Mulyadi mungkin mencoba menghidupkan 
kembali semangat kebudayaan nenek moyangnya, 
 dengan mempautkan nilainilai di dalam agama  dengan 
nilainilai budaya; sekaligus mencerminkan agama yang 
lebih menghargai budaya lokal Nusantara. Perihal, apa
kah tindakannya melecehkan agama atau tidak, tak ada 
landasan objektif untuk menilainya; di Indonesia sendiri, 
Islam berkembang melalui upaya kulturalisasi.

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah menulis
kan penggambaran seseorang (tentang agama) tidak 
akan mungkin sama dengan yang dialami orang lain. 
Walau seandainya penggambaran yang satu berten
tangan dengan penggambaran lainnya, seperti misal
nya penggambaran saya yang bertentangan dengan 
FPI, kita tetaplah harus adil kepada mereka. Jika pun 
pemikiran itu tidak mencerminkan wajah moderat, 
 selama masih pada tahap wacana, pemikiran tetap 
 harus dilawan dengan pemikiran; wacana melawan 
 wacana, karena pemikiran itu merupakan hasil penga
laman “berketuhanan” yang alami, yang tidak mungkin 
bisa dirasakan oleh orang lain, walau kita menyebut 
suatu entitas dengan nama yang sama.

Kita tidak mungkin bisa melarang suatu pemikiran. 
Namun kita bisa memilih wajah seperti apa yang  ingin 
diperlihatkan: ekspresi keagamaan yang moderat dan 
menghargai budaya lokal (pembaruan pemikiran 
 sesuai dengan semangat zaman) atau ekspresi keaga
maan konservatif dengan mencoba membawa kembali 
peradaban seperti dipraktikkan di masa lampau.

Ini bukan hanya tentang FPI dan Dedi Mulyadi atau 
ajakan bertoleransi. Ini persoalan iman yang belum 
selesai. Kita bisa berdakwah tentang toleransi hingga itu 
jadi sesuatu yang obsesional. Tapi, angkaangka  abstrak 
mengenai pelanggaran HAM terkait agama, menyirat
kan persoalan tersebut tak bisa diselesaikan hanya 
 dengan berbasabasi tentang toleransi, tapi diperlukan 
kritik terhadap agama yang bersifat hermeneutis.  Seperti 
kata Zizek, kebebasan sesungguhnya itu menyakitkan.

Yang jadi masalah bukan kurangnya pemahaman 
tentang toleransi, tapi ketidaksediaan mempertanya
kan realitas kita, fantasi dari hasrat kita, karena melaku
kannya bisa jadi lebih menyakitkan dari sekadar 
menampik kelompok tertentu tidak merepresentasikan 
ajaran yang dibawanya. 

Kita tidak 

mungkin bisa 

melarang suatu 

pemikiran. 
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Perilaku

Seberapa sering Anda mencuci tangan 
setelah ke kamar mandi, baik untuk 
buang air besar maupun buang air 

kecil? Budaya mencuci tangan masih 
di  pandang sebagai gaya hidup semata. Pa
dahal, perilaku mencuci tangan juga secara 
langsung berpengaruh terhadap kesehatan.

Kurangnya budaya mencuci tangan tidak 
hanya terjadi di negaranegara berkem
bang. Banyak masyarakat negaranegara 
maju tak menganggap penting kebiasaan 
mencuci tangan. Hal ini terungkap dalam 
sebuah survei yang barubaru ini dilakukan 
Gallup International.

Seperti dilansir situs independent.co.uk, 
Belanda negara terjorok di Eropa dalam hal 
perilaku mencuci tangan. Hanya setengah 
dari seluruh warga Belanda yang mencuci 
tangan secara otomatis setelah keluar dari 
kamar mandi. Hal ini berbanding jauh 
 dengan Bosnia dan Hezergovina yang 
menjadi negara paling higienis, 96 persen 
rakyatnya tak lupa untuk mencuci tangan 
setelah keluar dari kamar mandi.

Negara besar Eropa lain juga jauh dari 
prestasi baik dalam hal cuci tangan. Italia, 
misalnya, hanya 57 persen warganya yang 
mencuci tangan dengan sabun setelah 
 keluar dari kamar mandi. Begitu pula 
 Spanyol dan Prancis, hanya sekitar 60 
persen warganya mengaku membersihkan 
kedua tangan setelah dari kamar mandi.

Warga Inggris mungkin memiliki kesa
dar an lebih baik. Sekitar  75 persen warga
nya mengaku cuci tangan dengan sabun. 
Namun angka itu belum cukup membuat 
Inggris menjadi salah satu negara terhi
gienis. Di belakang Bosnia ada Moldova 
dengan 94 persen warganya secara reguler 
mencuci tangan dengan benar, diikuti 
Portugal dengan 85 persen.

Bagaimanapun kampanye mencuci 
tangan tak hanya menjadi kampanye gaya 
hidup, yang terpenting adalah untuk kese
hatan. Seperti dilansir Daily Mail, peneliti
an perusahaan Initial Washroom Hygiene 

Budaya Mencuci 
 Tangan di Eropa
Belanda negeri terjorok dalam hal 
mencuci tangan. Reza Ramadhan

menyebutkan bahwa setelah keluar dari 
kamar mandi seseorang membawa sekitar 
200 juta bakteri per inci tangan. Bakteri ini 
bukan tak mungkin berpindah dari tangan 
ke mulut serta ke semua benda yang disen
tuh. Memang tak semua bakteri berbahaya, 
namun tak menutup kemungkinan sekian 
bagian dari bakteri yang menempel bisa 
menyebabkan penyakit seperti diare dan 
muntah berak.

Dalam penelitian itu mereka menemu
kan virus dan bakteri pada tempattempat 
umum yang menggunakan kamar mandi 
bersama seperti kantor atau sekolah bisa 
menyebar dalam waktu 2 – 4 jam.

Ilmuwan Universitas Michigan Dr Spike 
Lee mengatakan, mencuci tangan juga 
berpengaruh secara psikologis. Orang yang 

mencuci tangan sebelum memutuskan 
pilihan sulit, akan memiliki pemikiran 
yang bebas untuk menentukan pilihan. 
 ”Mencuci tangan tak hanya mengenai 
kesadar an diri terhadap lingkungan. Pene
litian kami menunjukkan mencuci tangan 
juga mengurangi pengaruh perilaku pada 
masa lalu dan dan membebaskan dari 
beban moral apa pun.”

Penelitian sebelumnya memperlihatkan 
bahwa ketika seseorang membuat pilihan, 
secara psikologis akan menjujung tinggi 
pilihan itu. Item yang dipilih terlihat lebih 
menarik dibandingkan sebelum pilihan 
diambil. Ia akan menolak anggapan buruk 
mengenai pilihan itu. Namun, dengan 
mencuci tangan, dampak itu menjadi 
hilang dan lebih fair. 

Inggris

78%

Perancis

62%

Italia

57%

Austria

65% Serbia

83%

Belanda

50%

Ceko

71%

Polandia

68%

Latvia

65%

Rusia

63%

Ukraina

71%

Jerman

78%
Rumania

84%

Moldova

94%

Irlandia

74%

Swis

73%
Bosnia

96%

Bulgaria

72%

Turki

85%
Portugal

85%

Spanyol

61%

Islandia

78%

Berapa persen orang Eropa mencuci 
tangan setelah dari toilet?

Sumber: WIN / Gallup International

JOROK. Orang Eropa ternyata juga jorok karena malas mencuci tangan setelah dari toilet.

Finlandia

76%
Swedia

78%
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BERSIH
Untuk memperingati hari anti korupsi 

 sedunia, Mahasiswa di Makassar, Sulawesi 
Selatan, mengecat badan dan  wajahnya. 

 Mereka mendesak dituntaskannya 
 kasus-kasus korupsi di Indonesia.

ANTARA/Yusran Uccang

LENSA
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Di bawah kepemimpinan  revo
lusioner Hugo Chavez, sejak 
1999  secara bertahap Venezuela 

 melangkah maju menuju negara sosialis. 
Meski mendapat rongrongan dari lawan 
politik yang didukung negaranegara 
antisosialis yang dimotori Amerika Seri
kat, Revolusi Bolivarian telah mencapai 
sejumlah penaklukan penting. Di antara
nya pendidikan gratis hingga perguruan 
tinggi, layanan kesehatan gratis hingga 
penyediaan perumahan bagi rakyat miskin. 
Ribuan dokter Kuba didatangkan untuk 
pelayanan kesehatan rakyat miskin.

Tahun 2002 oposisi melakukan perco
baan kudeta, namun gagal, dan Chavez 
diselamatkan oleh rakyat. Meski didukung 
suara mayoritas ketika itu, pemerintahan 
Chavez tetap melakukan pemilihan umum 
secara periodik dan selalu terpilih. Tak 
lama setelah memenangi pemilu 2006, 
Chavez mengesahkan 26 undangun
dang baru yang menakutkan bagi para 
kapitalis Venezuela. Undangundang itu 
bertujuan meningkatkan kontrol negara 
terhadap sektor energi dan menasionalisasi 

Sosialisme Abad 21 di Ujung Jalan
Birokrasi Nicolas Maduro dituding jadi penyebab. Mulyani Hasan

sejumlah bank untuk diinvestasikan dalam 
 pembangunan.

Undangundang yang paling  menohok 
para kapitalis dan media korporasi adalah 
izin pengambilalihan bisnisbisnis yang 
menyediakan barang barang pokok penting 
untuk menghindari  terulang kelangkaan 
makanan dan obatobatan yang melanda 
rakyat Vene zuela sepanjang Desember 2002 
hingga Januari 2003 saat upaya mengguling
kan Chavez.

Menurut surat kabar sosialis, Direct 
Action, angka kemiskinan Venezuela 
menurun tajam antara 2002 hingga 2006, 
mengutip Komisi Perekonomian untuk 
Amerika Latin dan Karibia. Laporan dari 
Institut Nutrisi Nasional Venezuela mene
mukan antara tahun 1998 dan 2007, jumlah 
anakanak yang menderita gizi  buruk 
menurun drastis, kemungkinan besar 
 karena subsidi makanan dan kesehatan 
gratis dari pemerintah.

Penulis ekonomi politik Steve 
 Brouwer menulis buku Revolutionary 
 Doctor menge nai program Dokter Revo
lusioner yang dirancang Chavez, yaitu 
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KALAH. Partai Sosialis Bersatu kalah untuk pertama kalinya dalam 16 tahun terakhir.

dokter dari Kuba pindah ke pedesaan dan 
perkotaan miskin untuk merekrut dan 
melatih dokter dari kalangan petani dan 
buruh di Venezuela. “Dokter Revolusioner 
menunjukkan bagaimana masyarakat 
berkomitmen untuk kesejahteraan dengan 
memberikan pelayanan kesehatan melalui 
pemberdayaan langsung yang bertujuan 
untuk melayani.”

Namun, sebelum revolusi sampai di garis 
akhir, Hugo Chavez ditaklukkan kanker. 
Ia meninggal pada 2013 saat Sosialisme 
Abad 21 yang dicetuskannya belum 
tercapai. “Sosi alisme Abad 21 adalah botol 
kosong, yang bisa diisi dengan apa pun 
yang disukai seseorang. Persoalannya, botol 
kosong ini diisi birokrasi dengan segala 
jenis ide reformis tentang perekonomian 
campuran dan sejenisnya,” kata Alan Wood, 
pemikir Marxis yang juga kawan Chavez.

Hanya tiga tahun setelah kematian 
Chavez, 7 Desember lalu, The United 
Socialist Party of Venezuela kalah dalam 
pemilu untuk pertama kali dalam 16 tahun. 
Partai yang didirikan Hugo Chavez ini 
kehilangan 167 kursi di majelis nasional. 
Partai oposisi memenangi lebih dari dua 
kali lipat suara.

Selain akibat propaganda media, sejum
lah analisis melihat kekalahan ini akibat 
kejatuhan ekonomi, kelangkaan pangan 
akibat pemberontakan produsen kapitalis 
terhadap kontrol harga, dan meningkatnya 
kejahatan.

Jorge Martin, aktivis sosialis dari Hands 
Off Venezuela, menilai bukan rakyat 
yang telah berkhianat. Rakyat Venezuela 
pernah mengalami sabotase ekonomi 
berulangulang, tapi mereka bertahan. 
Mengapa kali ini berbeda? Birokratisme 
dan korupsi telah mencapai tingkat yang 
belum pernah terjadi di bawah kepemim
pinan Nicolas Maduro, wakil presiden saat 
Chavez.

“Setiap kali rakyat bergerak maju dalam 
upaya untuk merebut kekuasaan dari 
kelas penguasa, mereka telah diblokir dan 
didorong kembali oleh birokrasi yang pada 
kenyataannya adalah kolom kelima kapita
lis ,” katanya dalam www.marxis.com.

Kekalahan ini akan membawa rakyat 
Venezuela pada liberalisasi ekonomi. Para 
dokter Kuba akan diusir; subsidi pendidik
an, hakhak pensiun akan dicabut. 
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Rusia Prihatin Serangan AS ke Suriah

Kementerian Luar Negeri 
Rusia, Selasa (8/12), menyam
paikan keprihatinan sehubun
gan dengan serangan udara 
koalisi pimpinan Amerika 
Serikat ke Suriah. Empat pe
sawat tempur koalisi telah men
embakkan sembilan rudal ke 
kamp militer Suriah di Provinsi 
Deir AzZour di Suriah timur 
dan satu serangan di Provinsi 
AlHasakah yang merenggut 
banyak korban sipil.

Dokter Baru Berpotensi Depresi
Dari 54 studi yang dilakukan 

di seluruh dunia antara 1963 
dan 2015, peneliti dari Harvard 
University dan University of 
Michigan menyimpulkan 
28,8% dokter yang menjalani 
pelatihan menunjukkan tanda 

depresi. Temuan itu disiarkan 
di The Journal of the American 
Medical Associationjurnal, 
Selasa (8/12), berpangkal 
dari penyelidikan dalam studi 
selama 50 tahun yang meneliti 
gejala depresi pada lebih dari 
17.5000 dokter yang menjalani 
pelatihan.

HAM Korea Utara
Tiongkok dan Rusia menen

tang rencana Amerika Serikat 
menggelar pertemuan khusus 
pada pekan ini mengenai hak 

asasi manusia di Korea Utara, 
yang dituduh melakukan keke
jaman yang sama dengan Nazi. 
Demikian pernyataan diplomat 
PBB, Senin (7/12).

Peringatan Polusi Udara
Udara lembap dan tidak 

bergerak menghasilkan kabut 
asap diperkirakan menyelimuti 
Beijing setidaktidaknya hingga 
tiga hari ke depan. Hal itu 
memicu tanda bahaya, tetapi 
banyak penduduk mengab
aikan peringatan untuk mem
batasi kegiatan di luar ruangan. 
Pada pagi hari ratusan orang, 
termasuk anak di bawah 5 
tahun, memenuhi lapangan Ti
ananmen untuk menyaksikan 
upacara bendera.

Kereta Peluru Pertama di India

Jepang akan membangun 
kereta peluru pertama di India, 
dengan pinjaman US$ 8 miliar 
kepada pemerintah India. Hari
an niaga Jepang, Nikkei, Selasa 
(8/12), menyebut kereta peluru 
tersebut akan menghubungkan 
kota Mumbai dengan Ahmed
abad.

1 Juta Pengungsi
Sekitar 965.000 pengung

si tiba di Jerman sejak awal 
2015 hingga akhir November, 
kata Menteri Dalam Negeri 
Thomas De Maiziere di Berlin, 
Senin (7/12). Jumlah itu sudah 
melampaui perkiraan resmi Jer
man, sekitar 800.000 pengungsi 
diperkirakan masuk Jerman 
tahun ini. Sebanyak 206.000 
pengungsi didaftar pada No

vember saja, kata De Maiziere. 
Lebih dari separuh pencari 
suaka yang tiba sepanjang 
tahun ini datang dari Suriah, 
Afghanistan, dan Irak.

Irak vs ISIS

Perdana Menteri Irak 
Haider AlAbadi, Senin (7/12), 
menyatakan kelompok ISIS 
menyelundupkan keban
yakan minyaknya melalui 
Turki. Dalam pertemuan 
dengan Menteri Luar Negeri 
Jerman FrankWalter Stein
meier di Baghdad, Al Abadi 
ia menekankan pentingnya 
menghentikan penyelundupan 
minyak oleh ISIS.

Kesepakatan Nukril Iran 

Utusan Rusia untuk badan 
pengatur nuklir Perserikatan 
BangsaBangsa berharap 
kesepakatan nuklir Iran dengan 
negaranegara kuat dunia 
diterapkan pada Januari, yang 
mengarah pada pencabutan 

sanksi bagi Iran. Berdasarkan 
kesepakatan itu, Iran harus 
mengurangi program nuklir, 
termasuk persediaan uranium 
hasil pengayaan  yang diren
canakan ditukar uranium tanpa 
pengayaan dengan Rusia. Per
tukaran itu akan dilakukan 
sebelum akhir tahun ini, kata 
Vladimir Voronkov, utusan Ru
sia untuk Badan Energi Atom 
Internasional di Wina, (7/12).

Perundingan Perdamaian Yaman 
Partaipartai yang bertikai 
di Yaman bersepakat untuk 
melakukan perundingan 
perdamaian di Swiss mulai 
15 Desember, saat gencatan 
senjata sementara kemun
gkinan diberlakukan. Utusan 
PBB untuk Yaman Ismail Ould 

Cheikh Ahmed, Senin (7/12), 
menyatakan tiga delegasi setuju 
hadir dalam perundingan, yang 
kemungkinan diselenggarakan 
di luar Jenewa.

Uang Mengambang
Kepolisian Wina, Austria, 

masih mencari tahu bagaima
na pecahan 100 dan 500 euro 
senilai lebih dari 100 ribu euro 
(lebih dari Rp 1 miliar) men
gambang di Sungai Danube. 
Penyelidikan belum menemu
kan tindak pidana di kawasan 
tersebut yang mengarah pada 
pembuangan uang itu. Surat 
kabar Oesterreiche menyebut
kan, pada Sabtu lalu seorang 
pemuda yang melihat uang 
itu melompat ke sungai untuk 
mengambilnya. 
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SAMA. Para aktivis perempuan menuntut kesetaraan gender.

Kesetaraan gender bukan pertama 
kali masuk dalam rencana pemba
ngunan yang digalang Perserikatan 

BangsaBangsa. Sebelumnya, persoalan 
 kesetaraan gender masuk dalam Milleni-
um Development Goals. Namun, Indone
sia masih tertinggal.

Misal saja dari aspek penjaminan 
kesehatan pada perempuan. Berdasarkan 
Survei Demografi Kesehatan Kementerian 
Kesehatan 2012, angka kematian ibu 359 
per 100.000 kelahiran hidup, jauh di bawah 
target global MDGs, yakni 102 per 100.000 
kelahiran hidup.

Barubaru ini, Global Gender Gap 
Report dari World Economic Forum juga 
menyatakan Indonesia berada di peringkat 
92 dari 145 negara dalam hal kesetaraan 
gender. Padahal, kesetaraan gender ter
masuk dari 17 elemen yang menjadi fokus 
program pembangunan berkelanjutan 

Perjuangan Kesetaraan Gender Indonesia
Indonesia masih tertinggal jauh. Adisty Primatya

atau Sustainable Development Goals. 
Pemerintah juga telah berkomitmen untuk 
memenuhi semua target pencapaian 
dalam SDGs.

Namun, isuisu gender seperti kekerasan 
terhadap perempuan masih saja marak 
terjadi di Indonesia. Catatan Tahunan 
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap 
Perempuan pada 2014 menyebutkan 
jumlah kasus kekerasan terhadap perem
puan pada 2014 mencapai 293.200 kasus. 
Bahkan, angka itu meningkat 20 ribu 
kasus dibandingkan pada tahun 2013. 
Bentukbentuk kekerasan yang dimaksud 
meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, 
dan kekerasan secara psikis.

Ketua Komnas Perempuan, Azriana, 
menyebutkan hingga 2014 kekerasan 
tertinggi adalah kekerasan dalam rumah 
tangga yang mayoritasnya terjadi pada 
istri. Angka tersebut juga ditunjang data 

Komnas Perempuan yang menyatakan 
kekerasan dalam ranah personal menyum
bang angka paling tinggi, yakni 280 ribu 
kasus. Tingginya kasus tersebut menjadi 
bukti selama ini institusi perkawinan 
belum menjadi tempat yang aman bagi 
perempuan.

Tak hanya KDRT, angka kekerasan 
seksual di Indonesia pun masih tinggi. 
Setidaknya setiap hari 35 perempuan men
jadi korban kekerasan seksual. “Komnas 
Perempuan mendorong negara mengesah
kan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, 
karena angka kekerasan seksual meningkat 
setiap tahun,” kata Azriana.

Peran pemerintah dalam memerangi 
 kekerasan yang berbasis gender masih 
minim. Pemerintah seakan tak hadir 
dalam upaya pencegahan dan penang
gulangan isu ini. Koordinator Kolektif 
Nasional  Aliansi Lakilaki Baru, Syaldi 
Sahude,  menilai upaya pemerintah belum 
maksimal dan jauh dari harapan.  Padahal, 
melalui Nawacita, Presiden Jokowi men
janji kan perlindungan terhadap kelompok 

Sustainable Development Goals
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SAH! Para aktivis menuntut penghapusan kekerasan seksual.

rentan, yang salah satunya kaum perempu
an. Di tingkat internasional, Jokowi juga ikut 
berkomitmen dalam kampanye He for She 
yang dibentuk Perserikatan Bangsa Bangsa. 
“Yang dibutuhkan sebenarnya langkah 
konkret dan mengakhiri impunitas kekeras
an terhadap perempuan,” kata Syaldi.

Dukungan pemerintah terhadap inisiatif 
masyarakat juga dinilai tidak ada. Menurut 
Syaldi, pemerintah seharusnya menyedia
kan payung hukum untuk pencegahan 
kekerasan seksual. Selama ini penegakan 
hukum terhadap kasus kekerasan  seksual 
banyak yang tidak berjalan dengan 
baik. Penanganan hukum yang diterima 
para korban kekerasan umumnya juga 
 belum berperspektif gender. Sementara 

undang undang dan kebijakan yang ada 
belum memberikan keadilan bagi korban 
kekerasan seksual.

Penyelesaian kasus kekerasan terhadap 
perempuan juga biasanya memakan waktu 
lama dan biaya besar. Bahkan tak jarang 
penegak hukum menolak menangani kasus 
kekerasan seperti KDRT, karena dianggap 
ranah pribadi. Sebenarnya isu KDRT telah 
diatur dalam Undangundang Nomor 
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
KDRT. Namun, UU tersebut belum sejalan 
dengan peraturan lain, seperti UU Nomor 
1 Tahun 1976 tentang Perkawinan, Kitab 
Undangundang Hukum Pidana, dan Kitab 
Undangundang Hukum Acara Pidana.

Sinergi dari masyarakat dalam meme
rangi praktik kekerasan terhadap perem
puan sangat dibutuhkan. Sayangnya 
komitmen tersebut umumnya hanya 
dilakukan oleh perempuan. Padahal, peran 
lelaki juga dibutuhkan untuk mewujudkan 
kesetaraan gender. Menurut Syaldi, hal itu 
menjadi penting karena lakilaki yang kerap 
kali menjadi pelaku kasus ketidaksetaraan 
gender juga merupakan bagian dari upaya 
penyelesaiannya. “Lakilaki itu sumber 

masalahnya, tapi lakilaki juga bagian dari 
solusinya.”

Namun, lambat laun publik semakin 
menyadari betapa penting memperjuang
kan hak perempuan demi kesetaraan. 
Misalnya melalui peringatan 16 Hari Anti 
Kekerasan terhadap Perempuan. Dalam 
peringatan ini, masyarakat ikut menolak 
kekerasan terhadap perempuan dengan 
memperingati kegiatan yang dicanangkan 
PBB tersebut dari 25 November hingga 10 
Desember. Peringatan ini diikuti  berbagai 
lapisan masyarakat, dari komunitas, 
organisasi masyarakat, hingga kementerian 
dan lembaga di 70 negara. Di Indonesia, 16 
Hari AntiKekerasan terhadap Perempuan 
dilakukan secara serentak dengan beragam 
kegiatan seperti kampanye, pawai, aksi 
damai, pengumpulan dana, hingga aksi 
simbolik.

Jika masyarakat telah berjuang mencapai 
kesetaraan gender, bagaimanakah upaya 
pemerintah memerangi kekerasan berbasis 
gender sehingga target pembangunan 
berkelanjutan dapat tercapai? 
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korban kekerasan
perempuan 
menjadi
korban
kekerasan 
setiap harinya

artinya

setiap 2 jam, 
3 perempuan 
menjadi korban

35

Sumber: Studi dari Partners For Prevention 

1 dari 4 laki-laki di 
 Jakarta pernah melaku-
kan kekerasan seksual 
terhadap pasangan/ 
bukan pasangannya.

Tingginya kasus tersebut 
menjadi bukti selama ini institusi 

perkawinan belum menjadi 
tempat yang aman bagi 

perempuan.
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Menghitung Hari Menjelang MEA
Mayoritas warga belum paham Masyarakat Ekonomi ASEAN. Luthfi Anshori

Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi 
ASEAN tinggal menghitung hari, 
namun mayoritas masyarakat Indo

nesia belum benarbenar paham mengenai 
kesepakatan yang mengikat negaranegara 
ASEAN dalam pasar tunggal tersebut.

Hal itu terungkap dari penelitian Lem
baga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang 
pemahaman masyarakat terhadap MEA. 
Survei yang dilakukan di 16 kota di Indo
nesia pada Mei  lalu itu menunjukkan hasil 
kurang memuaskan. Hasil survei terhadap 
2.500 responden di 16 kota menunjukkan 
hanya 25,90 persen responden memiliki 
pemahaman tentang MEA. Dan hanya seki
tar 27,80 persen responden dari kalangan 
pelaku bisnis.

“Dengan pemahaman masyarakat yang 
masih rendah, maka kesiapan masyarakat 
akan cenderung rendah juga,” kata Kepala 
LIPI Iskandar Zulkarnain melalui laman lipi.
go.id, dua pekan lalu.

Indikator yang tidak diketahui sebagian 
besar masyarakat adalah dalam MEA 
nanti tenaga kerja bisa bergerak bebas 
tanpa halangan di antara sesama negara 

SIAP. Warga Indonesia dianggap kurang siap menghadapi MEA.

ASEAN. “Lebih dari 80 persen masyarakat 
bahkan tidak tahu tenaga kerja profesional 
Indonesia bisa bekerja di negara ASEAN 
lain dan sebaliknya,” kata Tri Nuke 
Pudjiastuti, ketua tim survei.

Survei ini juga menemukan fakta 
rendahnya kesiapan para pelaku bisnis 
di Indonesia. Lebih dari 78 persen tidak 
memahami skema Sektor Integrasi Priori
tas, yang meningkatkan level kerja sama 
antarnegara ASEAN sebagai satu basis 
produksi, terutama untuk industri karet, 
tekstil, perikanan, otomotif, dan pariwisata. 
Bahkan mereka belum tahu bahwa tarif 

 perdagangan (ekspor dan impor) telah 
dihapus dalam perjanjian MEA.

Menurut pakar hukum internasional 
Hikmahanto Juwana, pemerintah belum 
menemukan cara efektif untuk mengenal
kan MEA pada masyarakat luas. Sosialisasi 
MEA seharusnya bukan hanya tanggung 
jawab Presiden, melainkan seluruh lem
baga pemerintahan yang terkoneksi dengan 
pakta ekonomi ini. “Yang kita khawatirkan 
masyarakat akan terkejut ketika memasuki 
era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jika kita 
tidak siap, hal yang dikhawatirkan investor 
tidak akan melirik Indonesia sebagai basis 
produksi, namun negara lain yang lebih 
siap, Thailand misalnya.”

Hal senada dikatakan Ketua Umum 
Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B 
Sukamdani. Ia menilai pemerintah selama 
ini salah mempersepsikan MEA. “Sosiali
sasinya memang sudah salah sejak awal, 
karena pemerintah mengusung semangat 
politik, bukan ekonomi. Apalagi masyarakat 
tidak dilibatkan secara luas,” katanya.

Dengan penduduk mencapai 650 juta 
jiwa, ASEAN merupakan pasar gemuk yang 
mendukung terselenggaranya mekanisme 
pasar bebas, sekaligus sebagai basis pro
duksi. Indonesia menjadi pasar menggiur
kan bagi negaranegara ASEAN dengan 40 
persen konsumen kelas menengah.

“Dengan pasar yang begitu besar 
dan kemampuan produksi yang belum 
maksimal, Indonesia menjadi incaran 
bagi negaranegara yang memiliki access 
supply seperti Malaysia dan Singapura,” 
kata Firman zah, pengamat ekonomi dari 
Universitas Paramadina.

Namun, menurut Firmanzah, Indonesia 
tak perlu khawatir dengan hal itu. Sebab, 
peluang ekspor produkproduk Indonesia 
juga semakin terbuka luas di negaranegara 
seperti Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, 
dan Filipina.

LIPI merekomendasikan halhal yang 
perlu dilakukan agar masyara kat siap 
menghadapi pasar bebas ASEAN. Pemer
intah perlu melakukan sosialisasi terpadu 
MEA melalui ASEAN Economic Commu
nity Center, diikuti pengaktifan kembali 
Sekretariat Nasional ASEAN di Kemente
rian Luar Negeri, serta mengintegrasikan 
pengetahuan mengenai ASEAN dalam 
kurikulum pendidikan sejak sekolah dasar. EKSPOR. Peluang pedagang Indonesia terbuka.
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Pemerintah Tambah Utang Rp 94 Triliun

Indonesia menambah utang 
sekitar Rp 94 triliun akibat 
tidak tercapai penerimaan 
pajak. Tambahan utang untuk 
menutup defisit anggaran yang 
melebar dari 1,9 persen men
jadi 2,78 persen. Tambabahan 
pembiayaan itu kebanyakan 
dari utang multilateral seperti 
Bank Dunia, Bank Pembangu
nan Asia, dan Bank Pemban
gunan Jerman. Hampir semua 
utang yang dibutuhkan sudah 
ditarik dan sudah masuk kas 
negara. Pinjaman multilateral 
paling besar dari Bank Dunia, 
mencapai US$ 2,5 miliar.

Kontrak Jual – Beli Gas
Pemerintah tengah meng

kaji 31 kontrak gas yang 
akan direvisi harganya untuk 
menurunkan harga gas yang 
akan diberlakukan mulai 1 
Januari 2016. Penurunan harga 
ini sesuai dengan janji Presiden 
Joko Widodo dalam Paket 
Kebijakan Ekonomi jilid III 
yang dirilis beberapa bulan lalu. 
Penurunan harga dilakukan 
dengan mengurangi peneri
maan yang didapat negara US$ 
1 hingga US$ 2.

Pabrik Pengolahan Susu

Badan Koordinasi Penana
man Modal menerima minat 

investasi di sektor peternakan 
terintegrasi dengan pengolahan 
susu dengan nilai investasi US$ 
340 juta untuk pengembangan 
fasilitas pabriknya di Indonesia. 
Investor itu telah membangun 
pabrik di Malang senilai US$ 
15 juta dan siap beroperasi 
pertengahan 2016. Pemerintah 
mengklaim investasi ini dapat 
mengurangi impor hingga US$ 
37,2 juta di tahun ke10 serta 
meningkatkan ekspor hingga 
US$ 615 juta selama 10 tahun.

Pertamina Turunkan Harga BBM

PT Pertamina (Persero) 
akan menurunkan harga 
bahan bakar minyak hingga 
10 persen pada pertengahan 
bulan ini. Penurunan terse
but berlaku untuk BBM yang 
tidak mendapat subsidi atau 
non-public service obligation, 
yakni jenis BBM dengan oktan 
90 ke atas, seperti Pertalite, 
Pertamax, Pertamax Plus, dan 
solar Pertadex.

Minyak Dunia Anjlok
Harga minyak mentah dunia 

anjlok ke level US$ 37 per bar
el, terendah selama tujuh tahun 
terakhir. Anjloknya harga ini 
menyusul keputusan Organisa
si Negaranegara Pengekspor 
Minyak yang tidak memangkas 
produksi meski pasar global 
lemah. Lemahnya harga min
yak juga menyebabkan emiten 
pertambangan minyak dan gas 
semakin terpuruk. Pada akhir 
tahun 2014 nilai kapitalisasi 
pasar 10 emiten minyak men
capai Rp 50,69 triliun. Namun 

per kemarin, nilai kapitalisasi 
pasarnya tersisa Rp 32 triliun. 
Pemerintah menyatakan tidak 
akan menurunkan harga BBM 
dalam waktu dekat, meski 
harga minyak sedang merosot, 
karena menunggu evaluasi 3 
bulan sekali.

Pembangkit Terapung Diresmikan

Kapal pembangkit tenaga 
listrik atau Marine Vessel Pow-
er Plant resmi dioperasikan. 
Kapal pembangkit listrik itu 
diharapkan menjadi jalan 
keluar jangka pendek, sambil 
menunggu selesainya pro
gram listrik 35 ribu megawatt. 
Perusahaan Listrik Negara telah 
memesan lima unit pemban
gkit listrik terapung tersebut 
dari Turki. Baru satu unit kapal 
Karadeniz Powership Zeynep 
dengan kapasitas 120 MW yang 
sudah datang. Kelima kapal 
akan ditempatkan di Amurang, 
Sulawesi Utara, Sumatera 
Utara, Kupang, Ambon, dan 
Lombok.

Diskon Hari Belanja Rp 120 Miliar 
Hari Belanja Online Nasional 

2015 menawarkan diskon 
besarbesaram dengam 
nilai total diskon  mencapai 
Rp 120  miliar. Tercatat 
140 situs e-commerce turut 
berpatisipasi dalam acara 
belanja online terbesar ini. 
Mereka memberikan potongan 
harga hingga 90 persen. 
Jumlah peserta Harbolnas 
tahun ini nyaris dua kali lebih 
banyak dari tahun lalu yang 
tercatat 78 situs e-commerce . 

Total pendapatan meningkat 
delapan kali lipat dan transaksi 
meningkat tiga kali lipat 
dibanding tahun 2013.

Kerja Sama Tiongkok dan India 
Kementerian Perdagangan 
menyatakan tak tertarik 
membuka diri lebih jauh untuk 
Tiongkok dan India, karena 
dinilai tidak begitu mengun
tungkan jika dilihat dari segi 
perdagangan. Indonesia harus 
menanggung ratarata defisit 

US$ 14 miliar setiap tahun 
akibat kerja sama dengan 
kedua negara itu. Menteri 
Perdagangan Thomas Lem
bong mengatakan ini terjadi 
karena keduanya merupakan 
negara dengan low income dan 
low cost. Berbeda jauh dengan 
kerja sama Indonesia dengan 
Amerika, Eropa, atau Australia 
yang bisa surplus US$ 7 miliar 
hingga USS 10 miliar.

Indeks Ketahanan Pangan Turun

Indeks Ketahanan Pangan 
Indonesia menurun. Berdasar
kan Global Food Security Index 
yang dikembangkan Economist 
Intelligence Unit dan DuPont, 
indeks ketahanan pangan 
Indonesia tahun ini di urutan 
74 dari 109 negara. Tahun lalu 
Indonesia di posisi 72.. 
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Land Rover Defender pernah menjadi 
primadona. Bentuknya yang gagah, 
dengan besi dan baja yang kokoh, 

cocok dengan namanya. Kendaraan ikonik 
ini mulai diproduksi pada 1948. Sejak itu 
kendaraan ini dipakai banyak tokoh terke
nal, dari Winston Churchill, Ratu Elizabeth 
II, hingga tokoh rekaan semacam James 
Bond.

Namun, segagahgagahnya Sang Defen
der, ia tak bisa melawan waktu, tren, dan 
juga peraturan. Sejak undangundang 
tentang standar konsumsi bahan bakar dan 
emisi diberlakukan pada 2007, perlahan 
Defender mulai kesulitan menyesuaikan 
diri. Kendaraan yang pernah disebut 
sebagai “…mirip Jeep tapi jauh lebih baik” 
ini memang memakai mesin diesel yang 
dianggap tidak ramah lingkungan.

Defender juga mulai ditinggalkan 
penggemarnya. Dalam jajak pendapat 
yang diadakan majalah otomotif ternama, 
What Car?, mobil yang dulu bernama Land 
Rover Ninety dan Land Rover On Ten ini 
mendapat penilaian buruk: satu bintang. Ini 

Berakhirnya Kejayaan Defender
Kalah oleh waktu, tren, dan peraturan. Nuran Wibisono

berarti mobil yang sama sekali tidak aman, 
berisik, dan tidak enak dikendarai.

Karena zaman yang berubah, akhirnya 
Land Rover sadar diri. Desember ini peru
sahaan mobil asal Inggris itu akan berhenti 
memproduksi Defender.

Kabar ini sontak membuat banyak orang, 
terutama fans Defender, mulai bernostalgia. 
Mobil gagah ini satusatunya mobil yang 
diproduksi dengan banyak tenaga manusia 
di era modern. Di pabrik Land Rover, 
semua mobil digarap oleh robot dan sedikit 
sekali manusia. Semua pintu, jendela, pen
empatan mur dan baut, semua presisi. Tapi 
pabrik Defender tidak demikian. Semua 
dirangkai oleh tangan manusia.

“Pabrik Defender sama sekali tidak 
pernah berubah sejak 1948,” kata Michael 
Bishop, sejarawan Land Rover.

Defender juga dibangun dengan ketidak
seragaman. Setiap Defender adalah unik, 
dibuat berdasarkan pesanan. Mulai dari 
bodi hingga sasis.

“Sulit menemukan dua jenis Defender 
yang sama. Semua Defender adalah edisi 

GAGAH. Defender adalah kendaraan Land Rover yang paling ikonik.

terbatas,” kata John Carrol, editor majalah 
Classic Land Rover.

Untuk mengenang sejarah manis 
 Defender, Land Rover mengadakan eksibisi 
bagi para pemilik dan penggemar Defender. 
Di pameran kecil itu dipajang juga berbagai 
Defender yang punya nilai sejarah. Ada 
Defender tipe Series I yang digunakan 
pada Ekspedisi Royal Geographical, yang 
kini dimiliki cucu pemilik pertama, hingga 
beberapa Defender yang pernah digunakan 
untuk mobil pernikahan. 

Land Rover  memperkirakan masih ada 
66 persen  Defender yang masih dipakai  
di jalan.

“Meski Defender mobil yang ikonik, 
mobil ini tetap perlu pembaruan. Sebagai 
model bisnis, Defender juga harus berubah. 
Kisah tentang Defender masih akan berlan
jut,” kata salah satu juru bicara Land Rover.

Kini Land Rover mempersiapkan 
 Defender generasi baru yang direncanakan 
akan diluncurkan pada 2018.

Sementara itu produksi Defender ke 2 
juta akan dilelang pada 16 Desember men
datang di balai lelang Bonhams. Harganya 
diperkirakan jauh melampaui harga mobil 
sport terbaru sekalipun.

Tertarik? 

88-TIMES-2015.indd   22 12/11/15   6:08 PM



2314 - 20 Desember 2015  the geo TIMES

Aktual

FO
TO

: L
AN

DR
O

VE
R 

UK

FO
TO

: R
EU

TE
RS

 | 
SH

UT
TE

RS
TO

CK

Pelatihan Antikorupsi

Regulator saham Tiongkok 
mengadakan latihan antikorup
si bagi pejabat bursa efek untuk 
memastikan mereka dapat 
mencegah korupsi dari awal. Di 
tengah tindakan keras terhadap 
industri sekuritas setelah 
jatuhnya pasar saham pada 
pertengahan tahun, Komisi 
Regulator Keamanan Tiongkok 
(CSRC), Senin lalu, menya
takan mereka mengadakan 
pelatihan tertutup bagi pejabat 
tinggi yang mengaturnya.

Ancaman Bom
Polisi menyatakan tidak me

nemukan peledak di pesawat 
penumpang Jerman, yang diali
hkan ke Budapest, Senin (7/12), 
merespons ancaman bom. Jet 
yang dijalankan perusahaan 
penerbangan Condor itu ter
bang dari Berlin ke Hurghada 
di Mesir, kembali dari wilayah 
udara Serbia setelah muncul 
ancaman bom tersebut.

Auditor Asia  Berkumpul di Jakarta 
Puluhan pejabat tinggi badan 

pemeriksa keuangan atau 
auditor dari berbagai negara 
di Asia berkumpul di Jakarta, 
9 – 11 Desember 2015. BPK 
ditunjuk sebagai tuan rumah. 
Pertemuan tahunan tersebut 
diinisiasi International Organi
sation of Supreme Audit Institu
tions (INTOSAI) bekerja sama 
dengan Asian Organization 
of Supreme Audit Institutions 
(ASOSAI).

Negosiasi Utang
Argentina akan mengirim 

tim negosiator ke Amerika 
Serikat untuk memulai pembic
araan krisis utang yang sedang 
berlangsung di bawah presiden 
baru terpilih. Presiden Mauricio 
Macri memberikan instruksi 
untuk memulai pembicaraan 
sesegera mungkin.  Pemer
intahan baru, yang mulai 
bertugas Kamis pekan ini, 
berharap mengakhiri kebun
tuan bertahuntahun dengan 
Amerika atas upayaupaya 
merestrukturisasi sekitar US$ 
100 miliar utangnya yang gagal 
bayar pada 2001.

Pendapatan Petani Jerman Memburuk 

Kondisi keuangan petani 
Jerman memburuk secara 
drastis karena penurunan 
harga dan kemungkinan 
tidak ada perbaikan dalam 
waktu dekat. Federasi petani 
DBV,Selasa lalu, dalam laporan 
tahun ini menghitung ratarata 
pendapatan petani merosot 
35% dibandingkan tahun lalu, 
jatuh menjadi 43.300 euro (US$ 
47.000). Itu berarti pendapa
tan ratarata bulanan seorang 
petani 2.500 euro atau 30.000 
euro per tahun.

Reformasi Regulasi Pekerja
Bank Dunia bersama Or

ganisasi Pekerja Internasional 
(ILO) mengeluarkan kajian 
yang mendorong negaranega
ra mereformasi regulasi untuk 
melindungi pekerja tanpa 
mengurangi insentif pencipta
an lapangan kerja.

Pendapatan ISIS 
Kelompok Negara Islam Irak 

dan Suriah (ISIS) dilaporkan 
saat ini memiliki pendapatan 
US$ 80 juta (Rp 1,1 triliun) 
per bulan. Sebagian besar 
pendapatan berasal dari pajak 
dan penyitaan. Pemantau 
Konflik IHS menyatakan, tidak 
seperti kelompok AlQaeda, 
ISIS tidak mengandalkan 
sumbangan dana asing karena 
meraih pendapatan dari daerah 
yang dikuasai, sebagian besar di 
wilayah Suriah dan Irak.

Lobi Afrika
Indonesia sedang berusaha 

masuk menjadi anggota Dewan 
Organisasi Penerbangan Sipil 
Internasional. Upaya lobi terus 
dilakukan untuk itu, termasuk 
mendekati negaranegara 
Afrika. Indonesia dan Afrika 
berencana bekerjasama. Salah 
satunya melalui berbagai pela
tihan, mulai dari pemadaman 
kebakaran di airport, sistem 
navigasi, dan sistem manaje
men keamanan.

Perangi ISIS
Kandidat calon Presiden 

Amerika Serikat Hillary Clinton 
meminta beberapa perusa
haan media sosial membantu 

memerangi kelompok ISIS. 
Dalam wawancara eksklusif 
pada Minggu (6/12), Hillary 
menyerukan Facebook, You
Tube, dan Twitter membantu 
memerangi ISIS.

Tanpa Royalti
Lagu "Happy Birthday to 

You" akhirnya kini bisa dipakai 
tanpa harus membayar royalti. 
Sebelumnya perusahaan musik 

Warner/ Chappel mengklaim 
bahwa lagu itu adalah komodi
tas mereka. Setiap tahun, mer
eka menerima sekitar Rp 28 
miliar. Namun pengadilan hak 
cipta akhirnya memutuskan 
bahwa lagu yang diciptakan 
oleh Mildred Hill dan Patty Hill 
pada 1893 itu kini bebas dipa
kai tanpa membayar royalti 
pada Warner.

Morgan Stanley Kurangi Pegawai

Morgan Stanley akan 
memangkas 1.200 pegawai, 
termasuk sekitar 470 bankir 
dan pedagang di divisi perd
agangan pendapatan tetap. 
Total pekerjaan yang dihapus 
mewakili sedikitnya lebih dari 
2 persen dari 56.000 pekerja 
Morgan Stanley.

Dana Perubahan Iklim
Norwegia berencana 

meningkatkan jumlah pen
danaan untuk dampak peruba
han iklim. Tahun lalu, negara 
Skandinavia ini mengucurkan 
dana US$ 258 juta untuk 
menangani dampak peruba
han iklim. Pada 2020, dana 
penanganan itu diperkirakan 
mencapai US$ 500 juta.

Gas Alam
Perusahaanperusahaan gas 

Mesir dituntut oleh perusahaan 
listrik Israel. Tuntutan sejumlah 
Rp 24 triliun itu dikarenakan 
penghentian pasokan gas yang 
dilakukan oleh Mesir. Pihak 
Mesir sendiri mengatakan ber
hentinya pasokan gas ini kare
na pipa gas mereka diserang 
oleh kelompok militan.  
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MERUSAK. Kelapa sawit jadi penyebab rusaknya hutan hujan di Asia dan Amerika Selatan.

Kebakaran besar yang melanda 
hutan Sumatera dan Kalimantan 
beberapa waktu lalu mengingatkan 

kita pada satu hal: betapa tergantung kita 
pada produk kelapa sawit.

Sawit memang sudah merasuk ke 
 banyak industri. Terutama industri 
kebersih an, mulai dari sabun, deterjen, 
bahkan sampo. Sebelum sawit merajalela 
seperti sekarang, bahan utama sabun dan 
deterjen adalah minyak zaitun yang jauh 
lebih ramah lingkungan. Namun, sejak 
abad 19 sawit menggantikan peran 
zaitun sebagai bahan utama 
produk kebersihan.

Memasuki abad 21 orang
orang semakin peduli pada 
isu kelestarian lingkungan. 
Produk kebersihan berbah
an sawit pun menjadi sasaran 
kritik. 

Apalagi kebutuhan kelapa 
sawit semakin meningkat dan 
berdampak pada kehancuran 
hutan hujan di Asia –terutama 
Indonesia sebagai negara dengan lahan 
kelapa sawit terluas di  dunia– dan Amerika 
Latin.

Masalahnya, industri produk kebersihan 

Membuat Sabun Tanpa Sawit
Usaha kecil untuk menjaga lingkungan. Nuran Wibisono

semakin tumbuh pesar. Berdasarkan data 
Blue Economy Forum, nilai perdagangan 
sabun dan deterjen global mencapai US$ 
38 miliar. Angka itu senilai 35 juta ton 
sabun dan deterjen. Penjualan terbesar 
 didominasi deterjen dengan 40 persen, 
diikutin sabun 20 persen, sabun cuci 15 
persen, dan sisanya produk kebersihan 
lain.

Pangsa pasar utama produk kebersi
han adalah negara industri dan negara 

berkembang. Berdasarkan survei, nilai 
penjualan produk kebersihan 

di negaranegara itu selalu 
meningkat 1 – 3 persen 

tiap tahun. Dan, pro
dukproduk kebersihan 
itu dianggap tidak ramah 
lingkungan.

Karena itu, kini sema
kin banyak gerakan kecil 

yang berusaha membuat 
produk kebersihan tanpa 

sawit.
Vivian Stars, pendiri 

perusahaan  Naturally Yours Inc yang 
bermarkas di Louisiana, Amerika Serikat, 
membuat produk kebersihan seperti sabun 
dan sabun pencuci menggunakan kulit 

jeruk. Di Amerika biasanya kulit jeruk di
pakai sebagai campuran makanan ternak. 
Vivian menyadari ada banyak kandungan 
limonene dalam kulit jeruk.

Limonene adalah salah satu  bahan 
 utama produk pembersih. Untuk 
mendapatkan limonene, kulit jeruk dipros
es melalui pemisahan kimiawi dan distilasi 
uap. Cara lebih sederhana adalah meren
dam kulit jeruk dalam alkohol selama 
beberapa waktu.

Dengan menggunakan kulit jeruk yang 
selama ini jadi limbah atau campuran 
makanan ternak, Vivian membuat diferen
siasi produk yang cukup berhasil di pasar. 
Usaha itu didukung investor asal Brasil. 
Mereka membuat lusinan pusat ekstraksi 
limonene di Brasil.

Selain keuntungan materi, keuntungan 
lebih besar adalah manfaat lingkungan. 
Menggunakan bahan lokal,  diproduksi 
dengan cara sederhana, dan ramah 
lingkungan, adalah praktik ekonomi biru 
yang bisa dicontoh.

Ekstrak limonene kulit jeruk bukan 
satusatunya bahan untuk membuat pro
duk kebersihan alternatif. Beberapa komu
nitas organik membuat produk kebersihan 
dari ethanol yang berasal dari tebu.

Di Indonesia, penulis perjalanan Ary 
Amhir membuat sabun dan sampo dari 
bahanbahan nabati. Ia memakai minyak 
kelapa dan minyak zaitun. Kini produknya 
banyak ragam, dari sabun pepaya hingga 
sabun cokelat.

Navicula, band rock berjuluk Green 
Grunge Gentleman, juga pernah membuat 
merchandise berupa sabun mandi yang 
bebas dari kelapa sawit. 

Kuartet asal Bali ini menggelar banyak 
kegiatan bersama Greenpeace dan men
yaksikan kerusakan hutan akibat ekspansi 
kelapa sawit. Mereka akhirnya membuat 
sabun organik dari minyak kelapa. Tak din
yana, sabun buatan mereka laris. Awalnya 
dijual kecilkecilan dan sebagai merchan-
dise, kini menjadi usaha serius.

“Dan ini kontribusi kami. Sebagai musisi 
pun bisa berkontribusi dalam produk 
remeh temeh, seperti sabun bebas kelapa 
sawit. Harapan kami, ini bisa jadi  inspirasi 
bagi orang lain untuk berkontribusi di 
bidang yang mereka bisa,” kata Robin, 
vokalis Navicula. 

Ekonomi Biru

OPSI. Kulit jeruk.
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LUAS. Jumlah armada kapal Indonesia masih sangat kurang.

Acara Apresiasi dan Ekspos Bahari 
Nusantara Laut Masa Depan 
Bangsa berakhir dengan mengha

rukan. Ini karena Menteri Kelautan dan 
Perikanan Susi Pudjiastuti mendapat surat 
dari seorang murid SD asal Pulau Bawean, 
Jawa Timur.

“Saya bercitacita jadi guru dan menga
jarkan murid saya untuk terus menjaga 
laut,” tulis Jamailah.

Menangisnya Susi mengingatkan kha
layak kembali pada kejadian yang sama, 
Maret lalu. Namun, di bulan itu Susi bukan 
menangis haru, melainkan menangis 
karena geram. Saat itu jaksa hanya men
jatuhkan denda Rp 200 juta pada nahkoda 
kapal MV Hai Fa, kapal Cina yang diduga 
mencuri ikan di perairan Indonesia.

Menurut dugaan Susi, Hai Fa pasti 
melakukan pencurian ikan karena ada 
tiga bukti yang menguatkan. Yakni, tidak 
memiliki surat layak operasi, tidak mengak
tifkan Vessel Monitoring System, dan ada 
kesengajaan ingin menyelundupkan 15 ton 
hiu martin dan hiu koboi.

Wajar Susi kesal. Hasil kerjanya siang 
malam, pupus dengan pelaku hanya 
dihukum sangat ringan. Susi mengingatkan 
banyak orang bahwa konsep dan visi neg
ara maritim adalah mustahil jika tidak ada 

Banyak Pekerjaan Menuju Negara Maritim
Masih harus menyelesaikan banyak pekerjaan rumah. Nuran Wibisono

pemberantasan pencurian ikan. “ Tanpa 
memberantas pencurian ikan, apa pun 
program pembangunan nelayan tidak akan 
berhasil. Karena jutaan ton ikan dikeruk 
kapal pencuri itu,” katanya.

Jalan menjadi negara maritim memang 
masih panjang. Dalam seminar “Setahun 
Poros Maritim Dunia: Mau Dibawa ke 
Mana?” yang diadakan CSIS, Indonesia 
 masih dianggap belum siap menjadi 
 negara maritim.

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim 
Kemenko Kemaritiman Arif Havaz menga
takan, saat ini Indonesia tengah bertrans
formasi. Untuk lolos melewati proses 
transformasi itu ada banyak hal yang harus 
dipenuhi. Selain harus memberantas 
pencurian ikan, Indonesia harus mem
perkuat armada laut. Antara lain menam
bah jumlah kapal, ukuran kapal, hingga 
galangan kapal. “Selain itu Indonesia juga 
harus masuk 10 besar pemasok awak kapal 
dunia.”

Jika salah satu tolok ukur negara maritim 
adalah armada laut, Indonesia memang 
masih kekurangan. Pada Oktober lalu 
Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana 
TNI Ade Supandi mengakui Indonesia 
kekurangan kapal selam. Menurut Ade, 
untuk negara seluas Indonesia, diperlukan 

setidaknya 12 kapal selam. “Kapal selam 
itu sudah didiskusikan sejak tahun 2005, 
tapi sampai sekarang baru dua kapal selam 
yang kita miliki.”

Indonesia juga masih kekurangan kapal 
patroli. Negara ini butuh setidaknya 500 
kapal patroli, namun sekarang baru ada 
232 kapal. Itu pun sebagian besar kapal 
 kelas IV dan V yang berukuran kecil. 
Menurut Menteri Perhubungan Ignasius 
Jonan, tahun ini Indonesia sedang mem
buat 200 kapal patroli.

Selain berusaha keras menambah jum
lah armada, Indonesia juga masih bekerja 
keras memberantas perbudakan manusia 
dalam industri perikanan. Barubaru ini 
Menteri Susi menerbitkan Peraturan Men
teri dan Kelautan Nomor 35 Tahun 2015 
tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi 
Manusia pada Usaha Perikanan.

Masalah perbudakan di laut baru men
cuat di dunia maritim sejak tiga tahun lalu. 
Dunia internasional tidak mengira praktik 
seperti ini masih ada di dunia modern. 
Baru ketika ada liputan khusus dari kantor 
berita Perancis, Agence France-Presse, 
mata dunia mulai terbuka.

Di kapal penangkap ikan juga banyak 
perlakuan tidak manusiawi. Semisal stan
dar gaji rendah, atau bahkan tidak digaji, 
hingga kapal yang tidak punya fasilitas 
lengkap. Ini yang ingin diberantas pemer
intah, atau setidaknya ditekan hingga titik 
terendah.

Berdasarkan data yang dimiliki Menteri 
Susi, sekitar 210.000 warga Indonesia yang 
menjadi anak buah kapal di luar negeri. 
Namun Susi meyakini jumlah sebenarnya 
bisa mencapai 400.000 orang.

Banyak ABK asal Indonesia itu bekerja 
secara ilegal. Susi juga kerap mendengar 
kabar tidak menyenangkan soal ABK asal 
Indonesia itu. “Setiap hari,” kata Susi, “ada 5 
ABK Indonesia mati di offshore Angola.”

Dengan peraturan menteri yang dikelu
arkan tepat pada hari HAM sedunia, Susi 
berharap perbudakan di laut bisa dihapus
kan. “Apalah arti pembangunan bangsa jika 
sebagian dari bangsa itu hidup tidak layak. 
Bahkan terpaksa kerja rodi. Hari ini, real
itanya, kehidupan seperti itu masih ada,” 
kata Susi. “Kita tidak boleh membangun 
industri perikanan dengan membiarkan 
pelanggaram HAM.” 

Maritim
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Dari Paris Menuju Tindakan 
Nyata di Level Nasional

Ratusan aktivis lingkungan di depan Menara Eiffel, Paris, 
membuat koreografi berbentuk lambang Peace, sebagai simbol 
harapan dan perdamaian.

LAPORAN UTAMA
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Mempertanyakan diplomasi dan 
komitmen Indonesia. 

Jalal*

“In Paris, we have already 185 countries 
who have submitted their national 
climate action plans to cover both 

mitigation and adaptation. The national 
plans submitted by countries are ‘bottom up’ 
(nationally determined). The attitude of the 
private sector has changed tremendously over 
the last 20 years, and it now looks for a strong 
agreement. The science is much more certain 
than it was back then. Finally, the impacts 
are now visible and measureable. So we are 
in a very different, and much more favorable 
situation for an agreement.”

Begitu pernyataan Janoz Pasztor, Deputi 
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bang-
sa-Bangsa untuk urusan perubahan iklim, 
dalam sebuah forum Reddit yang khusus 
diselenggarakan untuk mengomentari pros-
pek COP 21 Paris.

Tak bisa tidak, semua pihak yang men-
dengar atau membaca pernyataan itu akan 
menghubungkannya dengan apa yang 
terjadi pada 2009 di Copenhagen, COP 
15. Ketika itu semua pihak datang dengan 
ekspektasi tinggi. Semua yakin Copenhagen 
adalah peluang terakhir untuk menyelamat-
kan umat manusia dari bencana terbesar 
akibat perubahan iklim. Namun realitas 
berkata lain. Walaupun ada pencapaian 
janji pendanaan sebesar US$ 100 miliar 
per tahun 2020, seluruh pihak memandang 
Copenhagen sebagai kegagalan. Presiden 
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Prancis Francois Hollande bahkan mela-
belinya sebagai “a terrible fiasco”. Tentu dia 
berani menyatakan itu karena yakin Paris 
akan jauh lebih baik.

Pertanyaan pertamanya adalah apa 
yang sesungguhnya terjadi di Copenhagen 
sehingga semua orang melihatnya sebagai 
kegagalan. Xiaochen Zhang, kini salah 
seorang pemimpin Business for Social 
Responsibility yang membidangi perubahan 
iklim, mengenang kehadirannya di Bella 
Center, Copenhagen, sebagai delegasi PBB. 
Menurut dia, ada tiga hal yang membuat 
kemajuan sangat sulit diperoleh di Copen-
hagen, betapapun seluruh pihak menaruh 
harapan yang sangat tinggi.

Pertama, tanpa kejelasan komitmen 
untuk periode kedua Protokol Kyoto dan 
dukungan pembiayaan yang efektif untuk 
pembangunan rendah karbon di nega-
ra-negara berkembang, banyak pihak ragu 
untuk menyatakan kehendaknya terlibat 
kerja sama aktif dalam jangka panjang.

Kedua, negara-negara maju berdalih 
untuk menghindari komitmen penurunan 

Tujuan Besar COP-21
Menghentikan suhu 
pemanasan bumi 
agar tidak melebihi 2 
derajat celcius

Komitmen mengenai 
pengurangan emisi 
karbon dioksida

Mempersiapkan negara 
dalam menghadapi 
efek perubahan iklimc0

2

Komitmen Indonesia dalam COP 21
Peningkatan penggunaan 
energi terbarukan hingga 
23%

Mengurangi emisi karbon 
hingga 29%

Memperjuangkan penge-
lolaan hutan sebagai aset 
bangsa tanpa menghilang-
kan kelestarian

Pembentukan Badan 
Restorasi Gambut

c0
2

yang tinggi, yaitu dengan meminta negara 
berkembang dengan emisi besar—terutama 
Cina dan India— untuk juga menyatakan 
komitmen yang sama. Sementara, Cina dan 
India tak menginginkan hal tersebut, dengan 
dalih emisi per kapitanya tak besar. Hanya 
karena populasi raksasa di kedua negara itu 
saja, maka emisi mereka menjadi besar.

Ketiga, perusahaan hanya diberi akses 
yang sangat terbatas, pun demikian dengan 
pengaruhnya. Kala itu negara-negara —
tepatnya pemerintah di negara-negara 
itu— tampak hendak mengambil keputusan 
sendiri, tanpa mengikutsertakan pemangku 
kepentingan, termasuk perusahaan. 
Padahal, perusahaan adalah penyebab dan 
perantara emisi terbesar.

Dengan imajinasi politik yang terbatas 
dari para pemerintahan, juga kurangnya 
kesiapan dari pemangku kepentingan 
untuk memecahkan kejumudan tersebut, 
Copenhagen tampaknya memang ditakdir-
kan untuk menjadi luka bagi semua orang. 
Paris, di sisi lain, seperti dikatakan Pasztor, 
berpotensi jadi penyembuh luka-luka terse-

AKBAR. Pertemuan para pemimpin dunia membicarakan perubahan iklim dunia.
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but. Tampak jelas bahwa seluruh pihak kini 
punya tekad yang jauh lebih kuat dibanding-
kan 6 tahun lalu, walau tantangannya juga 
tak kecil.

Berharap Kesembuhan di Paris
Lalu, apa saja yang membuat Paris 

menjadi sedemikian menarik, dan diyakini 
banyak pihak akan menyembuhkan dunia 
dari luka-luka yang dibuat di Copenhagen? 
Kalau Pasztor menyatakan adanya tiga faktor 
—negara, swasta, dan ilmu pengetahuan— 
mungkin ilmu pengetahuan tak perlu 
disebutkan. Bukan karena tidak penting, me-
lainkan karena memang sudah tak bisa dan 
perlu diperdebatkan lagi. Sejak laporan IPCC 
yang pertama hingga kelima, ilmu pengeta-
huan terus memberikan konfirmasi atas apa-
apa yang sudah kita ketahui sebelumnya.

Karena itu, jika dua faktor pertama itu 
diperhatikan dengan saksama, kita akan 
mendapati empat alasan mengapa Paris 
menjanjikan hal yang lebih baik. Dua alasan 
datang dari negara dan dua lainnya datang 
dari swasta. Demikian pendirian Zhang, 
sebagaimana yang ditulisknya dalam Why 
Paris is Not Another Copenhagen.

Alasan yang pertama tentu saja Intended 
Nationally Determined Contributions alias 
INDC. Benar bahwa INDC tidak memadai 
untuk membawa Bumi pada kenaikan 
suhu yang dianggap aman. Analisis World 
Resource Institute menyatakan bahwa yang 
paling optimistis sekalipun akan membuat 
suhu Bumi naik hingga 2,7 derajat Celsius di 
tahun 2100 dibandingkan periode pra-Re-
vo lusi Industri. Namun, ada hal yang sangat 
penting terkait dengan INDC ini adalah 

Komitmen Indonesia dalam COP 21
Perlindungan masyarakat 
adat dan melibatkannya 
dalam melindungi hutan 
adat

Menerapkan moratorium 
dan mengevaluasi 
izin pemanfaatan lahan 
gambut

Mengatasi perikanan ilegal

184 negara telah menyatakan komitmen 
sebelum negosiasi dimulai. Ini saja sudah 
mencakup pengelolaan 94% emisi oleh 
97% populasi dunia. Jadi, walaupun belum 
memuaskan, arah negosiasi memang me-
minta peningkatan komitmen.

INDC bagaimanapun telah menunjukkan 
ambisi negara-negara dan kondisi yang 
mereka hadapi. Tentu, dengan disetorkan-
nya iNDC, maka dunia sudah terhindar dari 
minim atau tertutupnya pengetahuan ten-
tang tiap-tiap negara serta kesediaan mere-
ka berpartisipasi. Sebanyak 184 negara jelas 
menunjukkan minat untuk bersama-sama 
menyelamatkan Bumi dan segala isinya.

Alasan kedua, baik negara-negara maju 
maupun negara berkembang yang memiliki 
emisi besar tidak lagi menunjukkan perilaku 
menyebalkan. Bahkan, setahun sebelum 
Paris, tanda-tanda bahwa perubahan 
perilaku sedang terjadi sudah tampak. Pada 
November 2014 secara sangat mengejut-
kan Presiden Amerika Barack Obama dan 
Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu. Lalu 
mereka mengumumkan target-target pe-
ngelolaan perubahan iklim yang baru. Jelas, 
kerja sama pengelolaan perubahan iklim di 
antara dua negara penghasil emisi terbesar 
pertama dan kedua itu sangat diperlukan 
untuk dunia menjadi percaya bahwa peru-
bahan itu mungkin.

Tiongkok kemudian menunjukkan 
keseriusan kembali ketika pada 29 Juni 2015 
mereka membuat kerja sama pengelolaan 
perubahan iklim dengan Uni Eropa. The 
EU-China Joint Statement on Climate 
Change, begitu nama kesepakatan yang 
diumumkan. Tentu hal tersebut menjadikan 

semakin kuat mood kerja sama mondial. 
Apalagi Cina kemudian menyatakan tahun 
2030, atau bahkan sebelumnya, adalah pun-
cak dari emisi mereka.

India pun tak mau kalah, mengumumkan 
penurunan emisi per unit GDP sebesar 33 – 
35% pada 2030 dibandingkan dengan emisi 
tahun 2005. Ini merupakan kejutan sangat 
besar, lantaran India dikhawatirkan tidak 
bersedia mengumumkan target penurunan 
emisi. INDC India lalu disambut gembira 
oleh seluruh dunia. Apalagi di situ juga 
dinyatakan pada 2030 mereka akan meng-
gunakan 40% energi non-fosil untuk sumber 
listriknya.

Amerika Serikat menjanjikan penurunan 
26 – 28% dari tahun dasar 2005 pada tahun 
2020, dan lebih rendah lagi pada 2030.

Itu semua sangat jauh dari apa yang 
terjadi di Copenhagen. Zhang berkomentar 
sangat positif, “With these ambitious com-
mitments and clear signals for collaboration, 
the risks of failure due to a lack of collabora-
tion between major economies is also at a 
historical low.”

Ketiga, komitmen yang sangat tinggi dari 
perusahaan-perusahaan progresif telah 
mengurangi ketidakpastian dalam nego-
siasi. Ketika 28 investor swasta, dipimpin 
Bill Gates, menyatakan komitmen untuk 
membanjiri riset dan pengembangan energi 
terbarukan dengan target memastikan 
harga energi bersih akan di bawah harga 
energi fosil, semangat banyak pihak menjadi 
berkobar. Jumlah investasi tersebut dipas-
tikan akan melampaui apa yang dijanjikan 
Amerika Serikat, yang menjanjikan US$ 5 – 
10 miliar hingga tahun 2020.

KRITIS. Indonesia kerap dituding sebagai salah satu negara yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.
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Ambisi swasta itu mungkin hanya bisa 
ditandingi oleh International Solar Alliance 
yang, secara mengejutkan, dipimpin India. 
Mereka akan menggabungkan investasi pe-
merintah dan swasta hingga sejumlah US$ 
1 triliun untuk mengembangkan peman-
faatan energi surya di seluruh dunia. India 
memang pantas memimpin koalisi tersebut 
setelah memaparkan rencana detailnya un-
tuk memroduksi 100 gigawatt energi surya 
pada 2022.

Jika selama ini pihak swasta terus-me-
nerus diasingkan lantaran dosa emisi dari 
perusahaan-perusahaan minyak, batu bara, 
dan semen —menurut perhitungan Heede 
(2014), 90 perusahaan dari sektor-sektor 
itu bertanggung jawab atas 63% total emisi 
antara tahun 1751 hingga 2010— di Paris 
swasta tidak lagi dipandang sebagai sema-
ta-mata penyebab dan perantara masalah. 
Ketika koalisi perusahaan bahkan menun-
jukkan keinginan kuat untuk menjadi bagian 
dari pemecahan masalah, termasuk melalui 
desakan agar pemerintah-pemerintah 
menyetujui cukai karbon, para negosiator 
menjadi lebih percaya diri dalam menuntut 
isi perjanjian yang lebih kuat. “We want a 
climate agreement, we want it to be bold, 
and we want it now.” Mungkin begitu pesan 
perusahaan-perusahaan progresif yang 
hadir di Paris.

Keempat, komitmen swasta itu ditun-
jukkan bukan hanya dengan pernyataan 
dukungan untuk cukai karbon dan komit-
men investasi dalam energi bersih, me-
lainkan juga kesediaan untuk menyatakan 
penurunan emisi yang tak kalah ambisius 

dengan apa yang dibutuhkan dunia. Ada 
banyak perusahaan yang telah membuat 
semacam INDC, dengan target penurunan 
emisi, juga komitmen adaptasi. Mereka juga 
secara tegas menunjukkan kemauan bekerja 
sama untuk memahami risiko, membangun 
beragam alat, bahkan menggeser investasi 
menuju jalur rendah karbon.

Koalisi We Mean Business yang beranggo-
takan 501 perusahaan dan investor dengan 
total pendapatan US$ 7,1 triliun dan aset 
US$ 19,5 triliun telah mencatatkan 812 
komitmen menuju ekonomi yang bersih. 
Komitmen sebanyak dan sebesar itu tak 
pernah ada dalam sejarah COP sebelumnya. 
Salah satu pemuka koalisi itu, CEO Statoil 
Eldar Sætre, pada Senin 7 Desember 2015, 
menyatakan, “We need to embrace low-car-
bon solutions as a business opportunity 
rather than as a threat to our industry.” Me-
mang, mengelola perubahan iklim adalah 
jalan satu-satunya menuju keberlanjutan 
dunia. Dan, hanya apabila dunia berkelanju-
tan saja bisnis bisa tetap eksis.

Michael Oko, peneliti dari WRI, menya-
takan jumlah perusahaan Amerika Serikat 
saja yang menyatakan bersedia bertindak 
sesuai dengan target yang berdasarkan ilmu 
pengetahuan (science-based targets) men-
capai 114 perusahaan. Mereka bukan cuma 
menyatakan pentingnya mencapai target 2 
derajat Celsius, melainkan juga mendesak-
kan target yang lebih ambisius dan aman, 
1,5 derajat Celsius, bisa dicapai. Kelompoak 
lain, 73 perusahaan yang tergabung dalam 
White House Business Climate Pledge, 
membuat kelompok bisnis di Amerika itu 

Hasil diplomasi          Indonesia
dengan beberapa negara

dalam COP-21

IRAN
Penguatan kerja sama dalam
bidang energi terbarukan

PERU
Kerja sama dalam pencapaian
Sustainable Development Goals

BELANDA
Kerja sama pembuatan
Giant Sea Wall

NEGARA-NEGARA AFRIKA
DAN AMERIKA LATIN
Perlindungan masyarakat adat

RACUN. Polusi udara di China adalah salah satu yang terburuk di dunia.

Jika target itu hendak
dicapai, Indonesia perlu
melihat ke dalam dirinya

sendiri, juga ke luar. 
Bagaimanapun, akselerasi 
penurunan oleh negara-
negara maju menjelang

2020 adalah kunci
pencapaian target yang

lebih ambisius itu. 

LAPORAN UTAMA
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menjadi 154 perusahaan. Ini saja sudah 
merepresentasikan lebih dari 11 juta pekerja 
dan pendapatan tahunan sebesar US$ 4,2 
triliun. Sementara sudah ada lebih dari 
seribu perusahaan di Amerika menyatakan 
akan membuat kebijakan internal pemba-
yaran harga karbon mulai tahun 2017.

Perkembangan lain —yang juga pen-
ting walaupun tak sebesar yang diharap-
kan— adalah bergabungnya lebih dari 400 
pemimpin kota dalam Compact of Mayors, 
koalisi global dari kota-kota yang berkomit-
men menurunkan emisi. Jika dijumlahkan, 
kota-kota itu akan menurunkan sekitar 750 
juta ton emisi setara karbon dioksida setiap 
tahun mulai tahun 2030.

Bagaimana Kabar Jakarta?
Kita semua masih harus menunggu 

hasil-hasil perundingan di Paris yang ber-
langsung hingga 11 Desember 2015, dengan 
kemungkinan molor. Kalau itu sudah 
selesai, ada tiga tugas besar yang menanti di 
Indonesia.

Pertama, menerjemahkan kesepakatan 
pada instrumen kebijakan dan operasional, 
yang akan mencakup seluruh isu terkait 
dengan mitigasi dan adaptasi. Kedua, mem-
perkuat upaya-upaya mitigasi dan adaptasi 
yang telah dilakukan selama ini dengan 
melengkapi dan menyiapkan enabling 
environment, khususnya yang menyangkut 
implementasi di daerah. Bagaimanapun, 
implementasi di daerah adalah kunci dari 
sukses atau gagalnya kebijakan. Ketiga, 
melibatkan lebih banyak lagi pemangku 
kepentingan, baik dalam level vertikal 

maupun horizontal. Perundingan memang 
sangat elitis, sehingga tak bisa diikuti atau 
bahkan dipahami kebanyakan masyarakat 
Indonesia. Namun, pengelolaan perubahan 
iklim tak akan sukses tanpa menerjemah-
kannya menjadi tindakan-tindakan yang 
bisa dilakukan semua orang.

Indonesia diharapkan memiliki sikap 
yang lebih kuat dalam soal target yang bisa 
dicapai. Mood yang ditunjukkan banyak 
negara —termasuk Amerika Serikat!—ada-
lah mendukung batas aman yang penting 
bagi keselamatan negara-negara kepulauan, 
yaitu 1,5 derajat Celsius. Indonesia, yang 
merupakan negara kepulauan, memiliki ker-
entanan yang tinggi bila hanya menargetkan 
batas 2 derajat Celsius. Indonesia, dalam 

kurun waktu yang tersisa, seharusnya bisa 
ikut ke dalam gerbong negara-negara yang 
lebih ambisius itu.

Jika target itu hendak dicapai, Indonesia 
perlu melihat ke dalam dirinya sendiri, 
juga ke luar. Bagaimanapun, akselerasi 
penurunan oleh negara-negara maju 
menjelang 2020 adalah kunci pencapaian 
target yang lebih ambisius itu. Indonesia 
bisa menagih, atau setidaknya mengi-
ngatkan, negara-negara maju itu di meja 
perundingan, hingga detik-detik terakhir. 
Deep decarbonization, bagaimanapun, 
jauh lebih mungkin dilakukan oleh nega-
ra-negara maju, bukan oleh negara-negara 
berkembang. Sementara itu, ke dalam, kita 
sangat perlu untuk memperbaiki beragam 
dokumen rencana pembangunan. Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
kita masih jauh dari visi keberlanjutan. Dan, 
karena itu, harus direvisi habis-habisan.

Revisi itu harus dimulai dari pertanyaan 
bagaimana kita mengimajinasikan pem-
bangunan yang benar-benar membawa 
manfaat bagi sebagian besar masyarakat 
di masa depan. Bukan pembangunan yang 
disandarkan pada keinginan elite politik 
dan ekonomi untuk memperbesar kantung 
kekuasaan dan uang mereka. Kita tak bisa 
lagi membangun dengan mengabaikan 
ilmu pengetahuan dan visi keberlanjutan. 
Pertemuan Paris, bagi Jakarta, seharusnya 
menjadi pelajaran terpenting tentang pem-
bangunan.  

*Reader on Political Economy and Corporate 
Governance, Thamrin School of Climate Change 
and Sustainability

RUSAK. Kebakaran dan rusaknya hutan turut andil dalam membuat berbagai bencana, seperti banjir.
 

Hal yang belum 
diperjuangkan dalam 

COP-21

c0
2

Nasib masyarakat 
kepulauan

Upaya nyata dalam 
penurunan emisi karbon

Iklim berkeadilan 
gender
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Perjuangan Paris Tak Berbuah Manis
Gisela Niken

Delegasi Indonesia dalam Conference 
of Parties atau Konferensi Perubah-
an Iklim di Paris boleh dibilang 

dalam jumlah besar, mencapai 412 orang. 
Mereka meliputi presiden, kementerian ter-
kait, lembaga swadaya masyarakat, hingga 
swasta. Tugasnya pun beragam. Namun, 
kehadiran mereka tentu mengatasnamakan 
Indonesia.

Poin-poin yang diperjuangkan Indone-
sia seluruhnya telah dituangkan dalam 
Intended Nationally Determined Contribu-
tion. Dokumen setebal 17 halaman tersebut 
memaparkan poin-poin penting yang 
diperjuangkan Indonesia dalam COP ke-21. 
Tujuannya satu, mencegah kenaikan suhu 
global 2 derajat Celsius.

Dalam dokumen tersebut, Indonesia me-
maparkan beberapa target seperti melaku-
kan pembangunan yang rendah karbon. 
Urusan kepulauan juga jadi agenda besar, 
mengingat perubahan iklim juga mengan-
cam keberadaan pulau-pulau dan Indonesia 
masuk daftar negara kepulauan.

Dokumen tersebut juga mencantumkan 
target-target ambisius seperti produksi pa-
ngan berkelanjutan hingga penyediaan pe-
layanan dasar di bidang kesehatan. Secara 
umum, dokumen tersebut memaparkan 
masalah yang dihadapi Indonesia hingga 
langkah strategis yang akan diambil untuk 

mengatasinya.
Berbagai kritik pun datang untuk INDC 

yang diusung Indonesia. Isi dokumen 
menggambarkan pemerintah tak serius 
mengurus perubahan iklim. Greenpeace, 
misalnya, menilai tak ada kejelasan me-
ngenai pengelolaan lahan gambut. Padahal, 
lahan gambut merupakan penyumbang 
emisi karbon terbesar.

Indonesia mengklaim telah mengambil 
langkah jangka panjang untuk mengu-
rangi dampak perubahan iklim. Menteri 
Lingkung an Hidup dan Kehutanan Siti Nur-
baya mengatakan Indonesia memperjuang-
kan kesepakatan Paris yang seimbang, adil, 
sesuai prioritas dan kemampuan nasional, 
serta tidak menghambat pembangunan 
nasional.

“Kontribusi besar untuk aksi mengurangi 
risiko bencana dan adaptasi perubah an 
iklim diharapkan dari negara maju de-
ngan mobilisasi pendanaan dan transfer 
teknologi ramah lingkungan,” ujarnya dalam 
konferensi pers di Paris.

Siti Nurbaya menyebutkan contoh, Ren-
cana Pembangunan Jangka Menengah dan 
Panjang telah memuat berbagai langkah 
mengurangi emisi. Pemerintah daerah yang 
memiliki wilayah kepulauan juga telah me-
ngambil langkah-langkah untuk mengatasi 
perubahan iklim.

Meski dihujani kritik, INDC Indonesia 
mencoba berjuang di Paris. Perjuangan para 
negosiator Indonesia tak banyak berbuah 
manis. Bahkan, pidato Presiden Joko 

Widodo dalam sesi Leaders Event dianggap 
tak mampu mewakili secara jelas langkah 
Indonesia menghadapi perubahan iklim.

Presiden Jokowi menyampaikan komit-
men Indonesia sebagai paru-paru dunia un-
tuk menghadapi perubahan iklim. “Indone-
sia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 
29% di bawah business as usual pada 2030 
dan 41 persen dengan bantuan internasio-
nal,” kata Presiden.

Komitmen Indonesia ini menuai berbagai 
komentar. Jalal, pemerhati ekonomi, politik, 
dan pembangunan berkelanjutan di Tham-
rin School of Climate Change and Sustain-
ability menganggap komitmen tersebut 
tak layak disebut penurunan emisi. “Dalam 
berbagai forum pada 2020 emisi Indonesia 
akan mencapai 26 persen dari skenario BAU 
dengan sumber daya sendiri. Itu berarti 
emisi Indonesia mencapai 1.400 gigaton,” 
ujarnya.

Sementara itu, Indonesia tidak mendapa-
tkan bantuan luar negeri, sehingga emis-
inya seharusnya sekitar 1.100 gigaton. Jika 
dikaitkan dengan komitmen Indonesia 
menurunkan 29 peren, maka hasilnya 2.050 
gigaton. Menurut Jalal, Indonesia justru 
menjanjikan kenaikan emisi. Data soal jum-
lah emisi Indonesia juga masih simpang-siur. 
Perhitungan emisi milik Indonesia berbeda 
dari United Nations Framework Convention 
on Climate Change dan World Resources 
Institute.

Jalal melihat masih banyak hal normatif 
yang disampaikan Presiden Jokowi. Seperti 
poin mengenai tata kelola hutan. Menurut 
Presiden, Indonesia akan mengambil 
langkah di bidang tata kelola hutan. Lang-
kah-langkah itu antara lain penerapan one 
map policy, menetapkan moratorium, serta 
mengevaluasi pemanfaatan lahan gambut. 
Dinyatakan pula akan dibentuk badan 
restorasi gambut.

Komitmen Indonesia mengatasi peru-
bahan iklim diakui cukup mendapatkan 
dukungan, khususnya negara-negara maju di 
Eropa. Dalam forum ini, Indonesia memang 
sangat fokus dalam upaya penanganan 
permasalahan lahan gambut dan perlin-
dungan hutan. Namun, dukungan tersebut 
semata-mata demi kepentingan ekonomi. 
Artinya, dukungan itu hanya merupakan 
skema untuk menjadikan lahan gambut 
sebagai pasar.

TAK JELAS. Indonesia dinilai tak punya visi dalam mengelola lingkungan.
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KELEDAI. Indonesia dituding tidak belajar dari kebakaran hutan yang terus berulang.

Kurniawan Sabar, eksekutif Wahana 
Lingkungan Hidup Indonesia, yang ikut da-
lam delegasi Indonesia mengatakan upaya 
penanganan lahan gambut hanya akan dike-
lola kalangan privat. Padahal,permasalahan 
lahan gambut dapat diselesaikan bersama 
dengan masyarakat. “Indonesia menunjuk-
kan tidak ada komitmen untuk menjadikan 
masyarakat sebagai aktor dalam perlindung-
an dan pengelolaan hutan,” ujarnya.

Indonesia juga tak banyak belajar dari 
kegagalan. Reducing Emissions from Defo-
restation and Forest Degradation menjadi 
contoh nyata. Pemerintah sangat yakin 
upaya penanganan kebakaran hutan akan 
berhasil dengan REDD. Program unggul-
an pemerintah tersebut nyatanya gagal. 
Kalimantan Tengah menjadi provinsi per-
contohan REDD. Namun, pada kebakaran 
hutan beberapa bulan lalu provinsi ini justru 
menjadi wilayah dengan titik api terbanyak.

Dalam berbagai sesi, Indonesia tetap 
menjadikan REDD sebagai upaya mitigasi 
negara tropis. Dirjen Pengendalian Peruba-
han Iklim Kementerian Lingkungan Hidup 
Kehutanan Nur Masripatin menyatakan 
sistem ini sudah cocok sehingga tidak diper-
lukan perubahan.

Masyarakat adat juga menjadi aspek 
penting yang perlu menjadi komitmen 
Indonesia. Sebab, berdasarkan penelitian 
Laboratorium Woods Wole, hutan adat di 
Afrika, Amerika Latin, serta Asia  memuat 
setidaknya 20 persen karbon yang tersim-
pan di seluruh hutan tropis di dunia.

Besarnya peran masyarakat adat menjadi 
teguran bagi pemerintah untuk melin-
dung i masyarakat adat. Sekretaris Jenderal 

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Abdon 
Nababan, mengatakan masyarakat adat 
tidak menempatkan karbon dalam hutan 
tropis sebagai aset ekonomi. “Kami hanya 
ingin pengakuan untuk pekerjaan yang kami 
lakukan serta penguatan hak untuk wilayah 
kami. Kami menyerukan untuk mengakhiri 
model ekonomi yang sepenuhnya tergan-
tung pada penghancuran hutan,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo pun menyebutkan 
masyarakat adat menjadi bagian penting 
dalam upaya penyelamatan iklim. AMAN 
pun siap mengawal komitmen ini. “Lang-
kah paling efektif dalam penurunan emisi 
tentunya dengan memberi pengakuan dan 
perlindungan hak-hak masyarakat adat atas 
wilayah adatnya,” kata Abdon.

Proses diplomasi yang dilakukan Indone-
sia juga tak berjalan mulus. Dalam konfe-
rensi pers di Paris pada 4 Desember silam, 
Indonesia menyatakan memperjuangkan 
urusan pendanaan untuk mengatasi 

perubahan iklim. Bersama dengan negara 
berkembang lain, Indonesia meminta me-
kanisme pendanaan dari korporasi.

Indonesia juga meminta transparansi 
dalam pemenuhan komitmen dalam mene-
rapkan INDC. Indonesia mengklaim telah 
membangun mekanisme measuring, repor-
ting and verification yang sudah relatif maju 
dibanding negara berkembang lainnya. 
Tak hanya itu, Indonesia mendesak negara 
maju memberlakukan prinsip sanksi apabila 
tidak memenuhi target. Namun, dalam 
proses negosiasi, mayoritas negara maju 
mengingin kan adanya sifat fasilitatif.

Rachmat Witoelar, Utusan Khusus Pres-
iden Bidang Perubahan Iklim, menyayang-
kan proses negosiasi yang masih memper-
tahankan posisi negara masing-masing. 
Menurut dia, terdapat kesenjangan antara 
pernyataan kepala negara dengan perkem-
bangan negosiasi.

Harapan terhadap pemerintah Indonesia 
untuk jadi pemimpin dalam COP 21 juga 
tidak terpenuhi. Sebagai negara besar dan 
memiliki pengaruh besar terhadap iklim, In-
donesia seharusnya menjadi yang terdepan 
dalam proses diplomasi.

Khalisah Khalid, Kepala Departemen 
Kajian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 
Walhi, menyayangkan pemerintah Indo-
nesia yang cenderung menjadi pengikut. 
Selama satu minggu menjadi rombongan 
delegasi, ia tak merasakan peran Indone-
sia dalam konferensi tersebut. “Indonesia 
seperti masih ada di zona nyaman. Padahal, 
banyak hal yang seharusnya bisa dilakukan 
seperti meminta pertanggung jawaban 
negara-negara industri yang ambil bagian 
dalam perubahan iklim,”ujarnya.

Berbarengan dengan konferensi Paris, 
masyarakat di Indonesia bersuara atas alam 
mereka. Di Jakarta, masyarakat menolak 
proyek reklamasi pesisir Jakarta yang akan 
menenggelamkan Jakarta dan mengancam 
hidup nelayan. Di Palembang, masyarakat 
menolak pembangunan rel kereta untuk 
produksi batu bara.

Rakyat tak akan berhenti bersuara. 
Tinggal pemerintah mau membuka telinga 
atau tidak. Hasil-hasil perundingan memang 
diharapkan menjawab masalah iklim. Jika 
Indonesia tak banyak berperan dalam 
perundingan, akankah konferensi Paris 
berbuah manis bagi Indonesia?  

“Indonesia menunjukkan 
tidak ada komitmen untuk 
menjadikan masyarakat 

sebagai aktor dalam
perlindungan dan

pengelolaan hutan,”

KURNIAWAN SABAR
Eksekutif Wahana Lingkungan

Hidup Indonesia
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Lingkungan

Siang dua pekan lalu itu matahari 
terasa menyengat. Sudah pukul 11.30 
WIB, namun para perajin kayu itu 

masih giat bekerja. Mereka tekun mengukir 
batang kayu dan membentuknya menjadi 
pipih agar dapat direkatkan pada sebuah 
kain. Para perajin yang terampil itu bekerja 
di sebuah industri kecil menengah yang 
memproduksi karya seni berbahan dasar 
kayu di kawasan Bantul, Yogyakarta.

Bisnis industri kayu saat ini kian 
menjanji kan. Pada 2014 Kementerian 
Kehutanan mencatat nilai ekspor produk 
kehutanan Indonesia mencapai US$ 3,2 
miliar pada semester pertama. Tak heran 
bisnis kayu pun tumbuh pesat. Pasar 
ekspor sektor ini juga semakin luas. Jika 
sebelumnya pasar ekspor didominasi Asia, 
kini produk kehutanan Indonesia telah 
berkembang hingga Uni Eropa. Bahkan 
pada 2014 pasar Uni Eropa menjadi pasar 
ekspor kedua setelah Asia.

Dalam perluasan itu, sistem penjaminan 
legalitas usaha dan legalitas kayu menjadi 
salah satu penopang. Beberapa negara 
anggota Uni Eropa telah berkomitmen 

hanya akan menerima produk ekspor kayu 
yang mengantongi sertifikasi legal. Alhasil 
industri kehutanan berlomba- lomba 
 mengantongi sistem verifikasi legalitas 
kayu (SVLK).

SVLK yang ditetapkan melalui Peratur-
an Menteri Kehutanan itu disambut 
positif banyak pihak. Sistem sertifikasi 
legal itu dinilai menjadi langkah berani 
dan komitmen tegas Indonesia untuk 
menjamin industri kehutanan yang lestari. 
Berbagai keuntungan yang didapatkan dari 
penerapan SVLK menjadi alasan,  salah 
satunya pengurangan risiko penebangan 
kayu ilegal.

Selama ini kekayaan hutan Indonesia 
kerap dimanfaatkan orang-orang yang  tidak 
bertanggung jawab dengan menebang 
kayu secara ilegal. Data Badan Pemeriksa 
Keuangan pada 2012 menyebutkan negara 
mengalami kerugian hingga Rp 31 triliun 
setiap tahun akibat praktik illegal logging.

Rumekso Setiadi, pengelola industri 
kayu di Bantul, Yogyakarta, mengamini 
keuntungan dari SVLK. Walau belum 
merasakan dampak peningkatan omzet 

Sertifikasi Kayu demi Hutan Lestari
Agar menjamin industri kehutanan yang lestari. Adisty Primatya

dari SVLK, manajemen IKM miliknya yang 
sejak April 2015 mengantongi SVLK kini 
lebih tertata dan sistematis. “Dampaknya 
cukup positif pada manajemen kami. Pro-
duk kami kini juga lebih mudah mengikuti 
pameran produk di luar negeri,” ujarnya.

Namun, dalam pelaksanaannya, 
 Rumekso tidak seorang diri. Biaya tinggi 
yang mencapai Rp 40 juta dan alur rumit 
merupakan alasannya. Tak hanya itu, 
mereka yang berminat mengikuti sertifi-
kasi juga harus siap berhadapan dengan 
sederet dokumen yang harus diurus. 
Industri kecil menengah miliknya dibantu 
sebuah lembaga pengembang sistem 
sertifikasi sukarela. Ia didampingi Lembaga 
Ekolabel Indonesia dengan mitra daerah-
nya, ARuPa Yogyakarta, untuk mengan-
tongi sertifikasi kayu legal.

Koordinator Proyek LEI Hayu Wibawa 
mengatakan, bantuan yang disalurkan 
kepada IKM dilakukan untuk penerapan 
konsep hutan yang lebih lestari. “Berbagai 
upaya turut dilakukan untuk mendorong 
pengelolaan hutan rakyat yang baik, agar 
selanjutnya dapat ikut mempromosikan 
manfaat ekonomi, sosial, dan ekologisnya.”

Namun, dengan segala manfaatnya, 
SVLK justru diabaikan oleh pemerintah. 
Padahal, Peraturan Menteri  Perdagangan 
tentang Ketentuan Ekspor Produk 
 Kehutanan yang ditandatangani pada 
19 Oktober 2015 menyatakan industri 
kecil dan menengah dapat mengekspor 
produknya hanya dengan menggunakan 
deklarasi ekspor. Walhasil, ketentuan 
tersebut menunda kedisiplinan penerapan 
SVLK oleh pelaku bisnis, karena mereka 
kini diperbolehkan mengekspor produk-
nya hanya dengan dokumen deklarasi 
ekspor tanpa batas waktu.

Peraturan itu juga mendapatkan kecam-
an dari berbagai pihak. Salah satunya 
Koalisi Pemantau Independen Kehutanan, 
yang menilai Kementerian Perdagangan 
tidak pro pelestarian hutan karena tidak 
konsisten mendukung pelaksanaan SVLK. 
Pemerintah juga dinilai hanya memandang 
SVLK sebagai instrumen ekspor, bukan un-
tuk mendukung konsep hutan yang lestari.

Lantas, jika benar SVLK dapat membuka 
peluang agar konsep hutan lestari tercipta, 
mengapa pemerintah terkesan mengabai-
kannya? 

MENJANJIKAN. Industri kayu harus tetap menjaga lingkungan.
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Andre Barahamin

Peneliti di Yayasan Pusaka: Pusat Studi, Advokasi & Dokumentasi 
Hak-hak Masyarakat Adat

Mengepung Papua dengan Tambang

Pasti banyak yang belum tahu bahwa PT Freeport 
Indonesia, yang wilayahnya membentang seluas 
lebih dari 2,6 juta hektare di Kabupaten Mimika 

dan Kabupaten Paniai, bukan satu-satunya pemain 
sektor tambang di tanah Papua.

Di Provinsi Papua, tercatat ada 141 perusahaan (di 
luar Freeport) yang sedang menjalani studi kelayak-
an, telah berada di tahap eksplorasi atau bahkan telah 
beroperasi produksi skala penuh.

Sementara itu ada 105 perusahaan lain berlokasi di 
Provinsi Papua Barat, 15 di antaranya telah aktif ber-
produksi. Selain emas dan tembaga serta nikel, batu 
bara adalah salah satu mineral favorit yang jadi alasan 
beroperasinya perusahaan-perusahaan tersebut.

Menurut data yang dikumpulkan Yayasan  Pusaka, 
total luas tanah ulayat orang asli Papua yang dirampas 
untuk pertambangan 9.110.793 hektare. Pembagian-
nya, 5.932.071 hektare di Provinsi Papua dan 3.178.722 
hektare di Provinsi Papua Barat.

Apakah lahan yang diberikan oleh negara pada 
 perusahaan-perusahaan tambang tersebut telah 
melalui mekanisme yang adil bagi orang asli Papua?

Model yang adil bercirikan komunitas-komuni-
tas orang asli Papua turut diundang dan  ditanyakan 
serta diberikan hak penuh untuk memutuskan 
mengenai pengelolaan sumber daya tersebut atau 
tidak. Menjawab hal tersebut dapat menggiring kita 
 untuk memahami apakah orang asli Papua memang 
bersepakat dengan cara pandang elite nasional yang 
lebih memilih berdirinya perusahaan-perusahaan 
tambang pengeruk perut bumi lalu kemudian mem-
biarkan hutan sagu dan sungai-sungai tercemar 
 sehingga menimbulkan degradasi lingkungan yang 
masif dan terus-menerus.

Kita juga akan dibantu untuk mendapatkan petun-
juk apakah orang asli Papua memang memutuskan 
untuk menerima kepunahan keanekaragaman  hayati, 
berkurangnya mutu, dan kelimpahan hasil hutan 
yang berkelindan dengan masalah hancurnya sum-
ber-sumber pangan tradisional sebagai ganti emas 
dan batu bara.

Kita patut bertanya benarkah orang asli Papua 
memilih untuk menyerahkan tanah –yang dianggap 
sebagai ‘Ibu’ dalam kosmologi mereka– agar dapat di-
tukar dengan perubahan iklim yang ekstrem, bencana 
banjir, longsor, dan air bandang (semisal kasus yang 
terjadi di Jayapura, Wasior, dan Masni) serta kekering-
an panjang yang mengundang kelaparan?

Mungkinkah orang asli Papua memilih menghan-
curkan sistem nilai dan tradisi sosial mereka yang 

berbasis kolektivitas? Prinsip tersebut mengharus-
kan tanah sebagai sumber kehidupan komunal mesti 
dimiliki dan dikelola bersama. Itu sebabnya, secara 
tradisional orang asli Papua tidak mengenal sistem 
tenurial tanah individualis dalam kacamata modern 
yang mendistribusikan tanah untuk dijadikan pro-
perti masing-masing orang.

Apakah prinsip kolektivitas tersebut kemudian 
dinyatakan gagal oleh warga asli Papua lalu diganti 
dengan pengerukan habis emas, tembaga, dan batu 
bara oleh pihak asing? Eksploitasi alam yang selalu 
datang beriringan dengan kemiskinan struktural dan 
diskriminasi panjang tanpa henti dengan rentetan 
berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia bagi 
komunitas di sekitar lahan konsesi tambang.

Tiga pertanyaan dasar yang saya sajikan di atas 
menjadi bahan refleksi penting sebelum kita bicara 
soal pembukaan ladang tambang baru dan perpan-
jangan izin kontrak karya, semisal Freeport yang 
sedang hangat belakangan ini. Namun untuk dapat 
menjawab hal-hal tersebut, langkah pertama yang 
mesti dilakukan adalah mendengar pendapat orang 
asli Papua. Sesuatu yang, sependek pengetahuan 
saya, selalu absen dilakukan Indonesia yang diken-
dalikan oligarki modal.

Orang asli Papua, pada kenyataan dan praktiknya, 
adalah satu contoh kasar bagaimana komunitas- 
komunitas adat yang masih bersandar pada alam 
dianggap primitif, terbelakang, dan tidak paham soal 
hitungan keuntungan finansial berlipat ganda yang di-
janjikan oleh industri tambang. Kelompok-kelompok 
yang berpegang pada prinsip kehidupan yang ramah 
lingkungan diposisikan sebagai penghalang upaya 
untuk menumpuk kekayaan melalui pertambangan 
emas, batu bara, tembaga, dan nikel.

Itu mengapa pembicaraan tentang Freeport yang 
hangat hari-hari belakangan ini semestinya menjadi 
momentum bagi kita untuk mempertanyakan kem-
bali keseluruhan industri pertambangan mineral dan 
batu bara di Papua dan juga di bagian lain Indonesia. 
Kita seharusnya berhenti bicara soal siapa yang akan 
mendapatkan saham atau berapa besar komisi yang 
didapatkan Indonesia. Dengan berani menyatakan 
tidak terlibat dalam skenario elitis yang mengaburkan 
pandangan kita dari pokok persoalan.

Mana lebih penting: tambang emas dan kerusakan 
lingkungan atau alam nan  lestari dan hidup lebih 
bermartabat? 

Mana lebih 
penting: 

tambang emas 
dan kerusakan 

lingkungan 
atau alam nan  

lestari dan 
hidup lebih 

bermartabat?
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Sembilan tari tradisi Bali 
diakui sebagai Warisan 
Budaya Dunia Tak Benda.

Reza Ramadhan

Keelokan 
Tari Bali 
Diakui Dunia

BUDAYA
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Tiga penari menari dengan luwes 
diiringi irama gamelan yang makin 
cepat. Hentakan demi hentakan 

membawa tubuh mereka menyelaras dalam 
suatu pola. Wajah sendu penari dengan lirik-
an bola mata yang berubah cepat meluruh-
kan para penonton.

Sekitar 700 pasang mata dalam suatu 
 ruangan di Windhoek, Namibia, seakan tera-
lih untuk terpatri dalam suguhan tarian Bali 
pada 2 Desember lalu. Sunyi senyap suara 
manusia ketika berlangsung pertunjukan 
pecah seketika dengan riuh tepuk tangan 
pada akhir pertunjukan. Enam menit waktu 
pementasan terasa kurang untuk menikmati 
tarian itu, tetapi cukup untuk menggugah 
seisi ruangan.

Tarian yang dibawakan Dewa Putu 
Slamet Raharja, Ni Putu Eka Laksmi Dewi, 
dan Kadek Ayu Era Pinatih itu terasa spesial 
karena ditampilkan di sela-sela sidang 
ke-10 Komite Antar-Pemerintah untuk 
Perlindung an Warisan Budaya Tak Benda 
UNESCO. Para tamu yang hadir adalah 
 delegasi dari seluruh penjuru negara.

Tarian yang ditampilkan merupakan 
perpaduan dari sembilan tari berbeda, 
yaitu tari Barong Ket, Joged, Legong Kraton, 

INDAH. Parade Tari Bali mengagungkan kesamaan gerak dan penjiwaan.

BUDAYA

Drama Tari Wayang Wong, Drama Tari 
Gambuh, Topeng Sidakarya, Baris Upacara, 
 Sanghyang Dedari, dan Rejang. Kesembilan 
tari itu dirangkai dalam sebuah pertunjuk-
an tari Nawa Ratna. “Ini mozaiknya, 
karena waktu tidak memungkinkan untuk 
menampilkan semuanya,” kata Prof Dr I 
Wayan Dibia, guru besar Institut Seni Indo-
nesia Denpasar.

Pertunjukan tari Bali pada jadwal inter-
nasional lembaga PBB tentu memiliki arti 
khusus. Sore itu rakyat Indonesia, khususnya 
warga Bali, boleh bangga karena sembilan 
tari Bali tersebut dalam waktu dan tempat 
yang sama dikukuhkan sebagai salah satu 
warisan budaya dunia versi UNESCO.

Pengukuhan ini bukan perkara gampang, 
karena melalui proses panjang. Setahun 
 sebelumnya sebuah proposal dilayangkan 
kepada UNESCO. Proposal yang dikaji 
 selama hampir satu tahun dan melibatkan 
penari, komunitas tari Bali, pemerintah 
daerah, pakar, guru, tokoh adat, tokoh 
 agama, seniman, dan budayawan secara 
luas ini berisi tentang tarian-tarian Bali. 
 Tentu juga dengan filosofi dan fungsinya.

Tarian tersebut kini dianugerahi gelar 
Warisan Budaya Dunia Tak Benda dengan 

tiga genre berbeda, yakni jenis Wali (sakral), 
Bebali (semisakral), dan Balih-balihan (tari 
hiburan) yang ditemukan di 8 kabupaten 
dan satu kota di Bali, untuk mewakili semua 
tarian Bali.

Pengukuhan ini juga menambah unsur 
budaya bangsa Indonesia yang diakui 
badan PBB yang membidangi kebudayaan 
tersebut, menyusul enam elemen yang 
telah terdaftar, yakni wayang dan keris pada 
2008, batik bersama program pendidikan 
dan pelatihan tentang batik pada 2009, serta 
angklung (2010), tari Saman (2011), dan 
noken Papua (2012).

Dalam sidang tersebut, tarian Bali 
dipertim bangkan 24 negara anggota komite 
yang membahas 6 nominasi untuk kategori 
List of Intangible Cultural Heritage in Need 
of Urgent Safeguarding, serta 34 nominasi 
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Pengakuan ini bukanlah akhir, 
melainkan awal dari perjuang an.
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MOMENTUM. Pengakuan internasional diharapkan bisa membuat warga Indonesia mencintai dan melestarikan budaya tradisional.

untuk kategori  Representative List of the 
Intangible Cultural Heritage of Humanity.

Bersama dengan tari tradisi Bali 
 diku kuhkan juga Festival Api Musim Panas 
dari  Andorra, Spanyol, dan Prancis; seni 
menunggang kuda tradisional dari Austria; 
kerajinan tembaga dari Azerbaijan; musik 
tradisional Marimba dari Kolombia dan 
Ekuador; serta seni pembuatan Kimchi dari 
Korea Utara.

Arti Lain Pengukuhan UNESCO
Pada 2009 publik Indonesia, khususnya 

Bali dibuat geram, karena tari Pendet dari 
Bali masuk dalam iklan promosi wisata 
Malaysia “Visit Malaysia Years”. Kasus itu 
membuat heboh. Banyak pihak menuding 
hal itu sebagai klaim sepihak dan pencurian 
budaya.

Ramainya tekanan dari masyarakat 
membuat Malaysia angkat bicara dan 
menyatakan pemasukan tari Pendet dalam 
iklan pariwisata itu kesalahpahaman karena 
pengerjaan video dilakukan pihak ketiga.

Meski demikian, kasus tersebut membuat 
sebagian masyarakat menjadi paranoid. 
Apalagi dugaan klaim sepihak seperti itu 
bukan yang pertama terjadi, jika mengacu 

pada kasus reog Ponorogo, batik, hingga tari 
tor-tor.

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali 
Dewa Putu Beratha menyatakan tak ingin 
kecolongan oleh kasus klaim sepihak. 
“Setelah dipatenkan, jika ada negara lain 
mengklaim ataupun mementaskan di 
negara lain, kita bisa mengajukan banding, 
karena ini merupakan tarian Bali. Selain 
itu, kita akan mendapatkan keuntungan 
secara ekonomi dari hasil banding tersebut,” 
ujarnya.

Pengakuan juga dapat mendorong gene-
rasi muda mengapresiasi budaya Indonesia. 
Predikat warisan budaya tak benda a akan 
memacu para budayawan dan seniman 
 terus mengelola dan mengembangkan 
karya budaya itu. Keterlibatan masyarakat 
luas dalam menjaga bahkan menghidup-
kannya, akan mendorong perkembangan 
seni dan budaya Tanah Air.

Pengakuan ini juga dapat digunakan 
 sebagai promos pariwisata. Nilai tambah 
pariwisata akan terkerek karena para wisa-
tawan dapat melihat tarian yang tidak ada 
banding di belahan dunia mana pun.

Menteri Koordinator Bidang Pembangun-
an Manusia dan Kebudayaan Puan 

Maharani mengapresiasi pengukuhan 
tersebut sebagai prestasi bangsa. Menurut 
dia, budaya seperti tari tradisi Bali sarat nilai 
moral dan keagamaan. “Semoga momen-
tum ini dapat menjadi pendorong semangat 
kita untuk lebih membawa harum nama 
bangsa Indonesia di kancah internasional. 
Saya mengharapkan penetapan tari tradisi 
Bali mendorong semangat kita untuk lebih 
mencintai dan melestarikan seluruh budaya 
tradisi kita,” ujar Puan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Anies Baswedan mengatakan masyarakat 
Indonesia harus bekerja keras untuk 
mempertahankan dan mengelola semua 
proses pengakuan budaya, baik di level 
nasional maupun internasional. “Pengakuan 
ini bukanlah akhir, melainkan awal dari 
perjuang an baru ke depan bagaimana kesa-
daran  sosial di kalangan masyarakat untuk 
mencintai budaya tradisi dapat ditumbuh-
kan seiring derasnya budaya populer.”

Pengakuan tarian tradisi Bali secara 
internasional tidak akan bermakna jika kita 
menganggapnya hanya angin lalu. Jangan 
sampai kita berteriak-teriak cinta budaya 
hanya ketika ada negara lain mengklaim 
budaya Indonesia sebagai miliknya. 
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Kapitalisme welah asih atau 
welfare state?

Hertasning Ichlas

Facebook, 
Zuckerberg, dan 
Philantro-Capitalism

EKONOMI
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Awal Desember, Mark Zuckerberg, 
bos Facebook, memberi tahu 
 dunia tentang Maxima, anak 

 perempuannya yang baru lahir, melalui 
sepucuk surat elektronik di Facebook. 
 Surat itu mengungkapkan kebahagian 
dan rasa syukur Mark dan istrinya, 
 Priscilla Chan.

Dalam surat itu Mark mengatakan ingin 
membantu generasi anaknya, Max, dan 
generasi akan datang, sebuah dunia yang 
lebih sehat, sejahtera, dan setara.

Mark menulis, “Harapan kami untuk 
generasimu terfokus pada dua ide: 
 memajukan potensi manusia dan mem-
promosikan kesetaraan.”

Surat itu ditutup Mark dengan kalimat 
kebapakan yang altruistik, “Max, kami 
mencintaimu dan memiliki tanggung 
jawab besar mewariskan dunia menjadi 
tempat yang lebih baik untukmu dan 
seluruh anak lain.”

Dia dan istrinya berkomitmen mem-
buat Chan Zuckerberg Initiative, sebuah 
perusahaan limited liability corporation 
untuk tujuan sosial-filantropis dan akan 
memberikan 99 persen, sekitar US$ 45 
miliar, dari saham mereka di Facebook 
secara bertahap sepanjang hidup mereka.

Setidaknya 1,5 juta lebih pembaca 
memberikan tanda like pada surat Mark. 
Sekitar 270 ribu pengguna Facebook 
menyebarkan surat itu. Komentator 
umumnya memuji tindakan Mark dan 
istrinya sebagai komitmen filantropi yang 
hebat.

“Sebuah tindakan luar bisa besar untuk 
meninggalkan dunia yang lebih baik 
dibanding saat kalian dulu menemukan-
nya. Selamat!” kata seorang komentator di 
bawah surat Mark.

Komentator pertama surat Mark adalah 
Melinda Gates, istri bos Microsoft, Bill 
Gates, yang di tahun 2010 juga merintis 
jalan filantropi yang sama seperti Mark 
lakukan.
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Bill Gates dan Melinda mengumumkan 
bahwa mereka berkomitmen memberikan 
95 persen dari kekayaan mereka untuk 
kerja-kerja sosial filantropis. Bersama orang 
kaya lain, seperti Warren Buffet, mereka 
membuat Giving Pledge, organisasi yang 
mengajak orang-orang kaya di dunia menyi-
sihkan setengah dari kekayaan mereka 
untuk filantropi.

Namun, sebanyak yang memuji tindakan 
Mark, sebanyak itu pula yang mencibir 
bahkan mengecamnya sedang melakukan 
penghindaran beban pajak dengan memin-
dahkan sahamnya ke lembaga perusahaan 
non-profit Chan Zuckerberg Initiative yang 
juga dikendalikan penuh olehnya istrinya 
dan kelak anaknya.

Made Supriatma, warga Indonesia yang 
tinggal dan bekerja di Amerika Serikat, 
menyebut tindakan Mark sebagai transfer 
kepemilikan tanpa membayar pajak capital 
gain. Anak Mark pun, menurut Made, akan 
mewarisi lembaga mereka tanpa harus 
membayar pajak warisan, yang di Ame-
rika besarnya hingga 45 persen dari nilai 
warisan.

Meski berbungkus sosial, tindakan Mark 
dianggap tak lebih sebuah cara dari orang-
orang kaya Amerika untuk mengamankan 
harta kekayaan mereka dari kewajiban pajak 
yang besar.

Lembaga filantropi Chan Zuckerberg 
Intiative agak berbeda dari lembaga filan-
tropi lain di Amerika, karena dibuat sebagai 
perusahaan bermodel LLC dan bukan 
charitable trust atau yayasan pribadi.

“Dengan menggunakan LLC dan 
bukan yayasan tradisional, kami justru tak 
menerima keuntungan pajak dari proses 
pemindahan saham kami ke Chan Zucer-
berg Initiative,” kata Mark. “Sebaliknya jika 
menggunakan yayasan tradisional, kami 
pasti mendapat keuntungan pajak. Seperti 
lainnya, kami juga akan membayar pajak 
capital gains saat saham kami terjual oleh 
LLC.”

Hal lain yang tak diterangkan Mark, 
dengan menggunakan LLC, Chan Zucker-
berg Initiative bisa melakukan investasi 
bisnis dan penjualan saham seperti lembaga 
investasi swasta, meskipun sifatnya tidak 
untuk mencari untung.

Dalam struktur LLC itu pula, Mark 
Zucker berg akan mendapat manfaat dari 
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CERDIK ATAU CULAS? Tindakan amal Zuckerberg dianggap langkah untuk mengamankan harta.

sistem perpajakan Amerika. Pada tahun 
pertama, misalnya, akan menyalurkan 
secara bertahap 99 persen sahamnya 
senilaiUS$  45 miliar dimulai dengan angka 
US$ 1 miliar ke Chan Zuckerberg Initiative 
yang dibuatnya.

Karena untuk tujuan sosial, Mark berhak 
mendapat potongan pajak sepertiga dari 
jumlah yang diberikannya. Dalam hitungan 
umum, menurut Made Supriatma, Mark 
akan mendapat total keringanan pajak seki-
tar US$ 333 juta. Jumlah yang mungkin lebih 
besar jika dia mendapat tax deductible atau 
pengurangan pajak karena memberikan 
sumbangan kepada lembaga yang bekerja 
untuk kepentingan umum.

Menurut Made, pintarnya lagi, saham 
Facebook milik Mark tidak akan diberikan 
sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit. Misal-
nya US$ 1 miliar per tahun. Jadi, saban 
tahun, ada duit pajak yang dikembalikan.

Mark Zuckerberg jelas tidak akan jatuh 
miskin karena melepas semua sahamnya. 
Yang perlu diketahui, dia mungkin justru 
akan semakin kaya secara pribadi dan dike-
nang melakoni jalan Bonapartist sebagai 

pahlawan murah hati. Dari sana akan 
lahir pengaruh (baca: kekuasaan) untuk 
mendapatkan apa yang diinginkan dan 
menentukan apa yang dipikirnya baik.

Jesse Eisenger menulis tajam di The 
New York Times bahwa altruisme ala Mark 
Zuckerberg pada dasarnya menolong diri 
sendiri dan secara umum mengajak orang 
untuk berterima kasih padanya.

Bagi para pembela Mark, tindakan 
itu disebut sebagai langkah legal secara 
hukum dan jauh lebih bermoral dalam 
menggunakan uangnya daripada orang 
seperti Donald Trump atau Koch Brothers. 
Pandangan ini pada dasarnya bicara siapa 
yang paling sedikit ketamakannya  di antara 
orang super-kaya yang tamak.

Komentar pembelaan lebih mengebu- 
gebu sekaligus ironis mengatakan lebih 
baik menyumbang langsung untuk tujuan 
sosial daripada memasukkan ke pajak 
negara dan digunakan untuk membiayai 
perang.

Mereka yang mengerti sistem perpajakan 
di Amerika akan paham bahwa Ameri-
ka memberi pilihan yang sangat leluasa 

EKONOMI
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DUA WAJAH. Moda amal ala Zuckerberg disebut sebagai filantropis-kapitalis.

bagi para triliuner untuk bisa memilih 
mendonasi kan uangnya atau membayar 
pajak. Kegiatan filantropi menggunakan 
yayasan pribadi mendapat insentif pengu-
rangan pajak sangat serius di Amerika.

Karena itu, orang Amerika paling gemar 
berderma di dunia. Sebab, telah berabad 
mereka punya tradisi hadirnya kelompok 
privat non-profit membantu orang lain 
 sebagai pengganti peran pemerintah. 
Menurut data OECD, belanja yayasan privat 
untuk sumbangan kesejahteraan sosial 
di Amerika nilainya 4 kali lipat dibanding 
negara-negara maju lain.

Yayasan pribadi adalah model Amerika 
dalam penyaluran sumbangan dan derma 
sosial. Jika tidak membuat lembaga filan-
tropi, mereka akan dikenai pajak capital 
gains dan estate tax.

Negara-negara kaya seperti Jerman dan 
Prancis umumnya menggunakan sumber 
daya negara untuk mempromosikan kese-
jahteraan publik daripada menggunakan 
sumber daya privat. Model filantropi ala 
Amerika dipandang sinis di Eropa.

Komitmen bos Facebook meneruskan 

tradisi filantropi orang-orang super-kaya 
Amerika menyumbangkan kekayaan untuk 
amal-sosial (charity) memicu perdebatan 
tentang logika publik versus privat.

Dalam teori bernegara, apakah pilihannya 
pada welfare-state model Eropa yang ber-
sandar pada pajak dan kebijakan publik atau 
“kapitalisme yang welas asih” seperti Ame-
rika yang mendorong kebajikan individu?

Peter Kramer, pengkritik model-model 
filantropi ala kapitalis di Amerika, menga ta-
kan inisiatif filantropi sosial model Amerika 
sangat problematis. “Anda sebagai orang 
kaya bisa memilih mendonasi atau mem-
bayar pajak?”

Pada dasarnya cara itu, menurut Kramer, 
membiarkan kaum kaya yang menentukan 
apa yang penting dan bagus. “Kaum kaya 
menggantikan peran negara, dan itu tak bisa 
diterima.”

Meskipun tujuan sumbangan itu diguna-
kan untuk kepentingan sosial, model 
sumbangan kaum kaya itu dianggap para 
pengambil kebijakan di Eropa sebagai 
 model pemindahan kekuasaan yang buruk 
dari negara kepada triliuner.

Pada dasarnya sistem itu telah perlahan- 
lahan membiarkan bukan negara yang me-
nentukan wajah publik dan apa yang pent-
ing, namun kaum kaya. Perma sa lahannya, 
legitimasi seperti apa yang dimiliki orang-
orang kaya untuk mengalirkan uang besar 
ke satu isu daripada ke isu lain?

Kecenderungan filantropi-kapitalis ala 
Amerika telah memperlihatkan betapa 
orang-orang super-kaya, jika dibiarkan tanpa 
proses politik dan kontrol demokrasi telah 
menggunakan uang mereka yang seha-
rusnya masuk ke kas pajak untuk kegiatan 
hobi-hobi yang sangat personal atau politis. 
Wajah publik Amerika Serikat dibanding 
negara-negara makmur, berada di peringkat 
bawah dalam hal belanja sosial dan per-
baikan kesejahteraan publik. Di negara-neg-
ara makmur Eropa, angka filantropi hanya 
2.6 persen dari produk domestik bruto, 
sedangkan di Amerika menghabiskan 11 
persen. Ekonom pemenang nobel Thomas 
Piketty menawarkan konsep pajak kemak-
muran untuk mengatasi ketimpangan.
Piketty menawarkan transfer kemakmuran 
itu terjadi dari individu kepada negara. 
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Melihat 
Tragedi 65 
dengan Lebih Jujur

HUKUM
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Agar generasi muda 
tidak lagi mengalami 
sesat informasi.

Andrey Gromico
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Suka atau tidak suka, Indonesia masih 
memiliki beban masa lalu yang belum 
tuntas hingga kini. Tragedi 1965 

menyimpan luka yang tak kunjung sembuh. 
Peristiwa itu kerap dianggap sebagai pelang-
garan hak asasi manusia paling besar dan 
sistematis yang dilakukan negara terhadap 
rakyatnya. Mereka yang dianggap simpatis-
an dan anggota Partai Komunis Indonesia 
dan organisasi sayap partai itu disiksa dan 
dibunuh tanpa diadili.

Stigma negatif masih lekat pada para 
korban tragedi ini, bahkan hingga saat 
ini. Rezim terus berganti, namun tragedi 
yang terjadi pada rezim Orde Baru itu 
belum dituntaskan sampai saat ini. Korban  
tragedi 65 masih menunggu negara  untuk 
mendapatkan keadilan. Meskipun sakit 
untuk mengingat peristiwa memilukan itu, 
tragedi itu tidak boleh dilupakan.

Sebagai upaya melawan lupa, Museum 
Rekoleksi Memori menyimpan percikan 
sejarah pilu peristiwa 65. Museum ini juga 
merupakan upaya untuk menuntaskan 
berbagai peristiwa masa lalu, dengan cara 
menguak sejarah yang masih terus diburam-
kan. Museum di pelataran Taman Ismail 
Marzuki Jakarta ini didedikasikan agar dapat 
membantu generasi muda mengetahui 
 tragedi 65 yang tidak ada di dalam buku-

buku sejarah resmi.
Puluhan karya instalasi, videografi, dan 

fotografi tersaji di Museum Temporer 
Rekoleksi Memori. Museum tidak perma-
nen yang didirikan Komisi Nasional HAM, 
Dewan Kesenian Jakarta, dan Partisipasi 
Indonesia ini dibuka selama lima hari, 7 
hingga 12 Desember 2015.

Bangunan kubus seluas 200 meter persegi 
ini menghadirkan karya-karya seniman 
muda Indonesia: Elisabeth Ida, Adrian 
Mulya, Asrida Elisabeth, Yovista Ahtajida, 
Kiki Febriyanti, Bayu Prihantoro Filemon, 
Amerta Kusuma, Steve Pillar, Sigit Pratama, 
dan Jompet Kuswidananto. Bangunan tem-
porer baru yang khusus dibangun ini wujud 
pernyataan generasi muda menolak untuk 
terus menutup mata atas sejarah pelanggar-
an HAM dan tragedi kemanusiaan.

Begitu masuk museum, pengunjung 
disuguhi foto-foto karya Sigit Pratama. Ada 
sosok anak-anak, potret lanskap kota Jakarta, 
bangunan beton menara TVRI, dan monu-
men Lubang Buaya. Lagu “Genjer-genjer” 
terdengar sayup di ruangan yang disekat 
dinding tembus pandang itu. Suara sayup 
itu berasal dari layar televisi bertuliskan 
“Loebang Maoet, Wahana Misteri”  berwarna 
merah darah. Video instalasi “Wahana 
Loebang Maoet” karya Yovista tersebut 

menampilkan semacam parodi atas narasi 
sejarah bentukan Orde Baru. Karya ini 
mengkritisi “kebenaran” di dalam Museum 
Lubang Buaya, museum yang dibangun 
pemerintah Orde Baru. Museum Lubang 
Buaya bukan lagi ruang untuk pembelajaran 
melalui museum, namun ruang untuk men-
cari sensasi ketegangan dan ketakutan.

Tak jauh dari situ, terlihat foto-foto Ade 
Irma Suryani Nasution dengan tangan 
berlumuran darah di wajahnya, film 
“penggambaran” anggota PKI menyilet 
wajah dan mencongkel mata para jenderal 
membentang di dinding museum. Jejeran 
foto-foto ukuran kecil itu kolase dari cap-
ture film G 30S/PKI karya sutradara Arifin 
C Noer.  Film itu disiarkan secara luas sejak 
1985,rutin diputar setiap 30 September, dan 
wajib ditonton pelajar dan semua elemen 
masyarakat. 

Film propaganda Orde Baru itu untuk 
membenarkan pembantaian terhadap 
anggota PKI dan simpatisannya. Doktrin 
penguasa sangat kuat, bahwa PKI dan kroni- 
kroninya harus dibantai dan dihangus kan. 
Padahal, film itu tidak berdasarkan sejarah 
yang sebenarnya karena tidak mengguna-
kan sumber dalam pembuatannya.

Di ruangan museum tersebut terdapat 
instalasi kursi dan televisi yang menggam-

KARYA.  Foto karya Sigit Pratama yang menggambarkan lanskap kota Jakarta dan menara TVRI yang menjadi ikon Orde Baru. 

HUKUM
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Rezim terus berganti, namun 
tragedi yang terjadi pada rezim 
Orde Baru itu belum dituntaskan 

sampai saat ini.
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POTRET KORBAN. Diplay foto hitam putih para wanita anggota Gerwani dan Organisasi yang dianggap sayap PKI.

barkan sebuah mini teater. Televisi itu 
menampilkan video karya Elizabeth Ida 
berjudul “Sejarah Siapakah?” dan karya 
instalasi Kiki Febriyanti berjudul “His (story) 
(a) History” yang menggambarkan anak 
kecil berseragam SD memakai topeng wajah 
Soeharto.

Di samping kiri museum terdapat dinding 
yang ditempeli foto-foto hitam putih perem-
puan anggota Gerwani dan organisasi yang 
dianggap sayap PKI yang menjadi korban 
tragedi 65. Di foto-foto karya Adrian Mulya 
ini terpampang wajah-wajah sedih dengan 
mata sayu mengingatkan tragedi kemanu-
siaan 50 tahun lalu. Sedangkan di samping 
kanan terdapat karya instalasi ratusan pisau 
yang menancap di dinding.

Museum Temporer Reloleksi Memori 
digagas Yulia Evina Bhara, aktivis, produser 
film, dan Direktur Partisipasi Indonesia.  

Yulia mempertanyakan negara macam 
apa yang menutupi tabir sejarah kelam. 
Kegelisahan itu mendorong Perkumpulan 
Partisipasi Indonesia berinisiatif menggelar 
museum temporer ini.

Dengan membuat museum sementara, 
Yulia bermaksud merumahkacakan sejarah 
dengan menghadirkan kembali masa lalu, 
mengumpulkan memori, mengenal  jatidiri 
untuk menghapus jejak Orde Baru yang 
mengakar dalam menanamkan kekerasan.

“Ini proses untuk mengetahui, menggali 
masa lau dengan cara memanggil kembali 
ingatan-ingatan dari pelaku sejarah yang tak 
dicatat dalam buku sejarah. Tragedi kema-
nusiaan 1965 hanyalah mulanya, setelah ini 
masih ada kasus pelanggaran HAM berat 
lain,” ujar Yulia pada pembukaan Museum 
Temporer Rekoleksi Memori.

Museum temporer ini rancangan arsitek 
Stephanie Larassati, Gosha Muhammad, 
dan WEN Urban Office. Paviliun ini diben-
tuk dengan rangka perancah besi yang 
disusun bertingkat untuk melambang kan 
upaya merangkai memori. Di sini perancah 
tidak lagi dilihat sebagai elemen  industri, 
tapi sebagai elemen arsitektur yang mem-
berikan bentuk ruang serta  penyandang 
karya seni. Keseluruhan bangunan 
diselubungi lapisan tembus pandang yang 

terdiri atas kawat galvanis dan kain paranet 
hitam. Kedua material ini memberikan 
sifat keras dan membatas, namun  tembus 
pandang sehingga karya di dalam museum 
terlihat dari luar bangunan. Keberadaan 
museum ini mengubah pelataran Taman 
 Ismail Marzuki menjadi ruang terbuka 
untuk berkontemplasi dan berdialog.

Museum yang dibangun dalam rangka 
memperingati Hari Hak Asasi Manusia 
 Sedunia ini adalah simbol penolakan gene-
rasi muda Indonesia terhadap pelanggaran 
HAM masa lalu yang belum terselesaikan 
hingga saat ini. Selain itu sebagai penyataan 
sikap untuk mengungkap kebenaran yang 
dikaburkan oleh dogma, doktrin, dan propa-
ganda penguasa.

Museum Temporer Rekoleksi Memori 
menjadi medium untuk memanggil kembali 
memori masa lalu yang kelam. Menceritakan 
kembali sejarah bangsa seterang-terang nya 
melalui ingatan-ingatan pelaku sejarah  yang 
tidak tercatat dalam buku sejarah resmi. Juga 
upaya menghapus hegemoni Orde Baru 
yang 30-an tahun menanamkan kekerasan. 
Selama lima malam di museum itu kita disu-
guhi gambaran kelam masa lalu bangsa 
ini untuk memetik pelajaran dari pelbagai 
peristiwa sejarah yang merendahkan, bahkan 
menginjak-injak kemanusiaan. 
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FILM

AKHIR CERITA 
DARA PEMBERONTAK51 | 

TELEVISI: Hidup dan Keluarga Baru Dheepan
FASHION: Batik Sejauh Mata Memandang

TEATER: Tragedi Hamlet ala Betawi
TRAVEL: Tertawan Keindahan Isfahan

BUKU: Kisah Para Tahanan Politik Digul

Budaya
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Budaya

Sekilas

Dalam peringatan Hari HAM Sedunia pada 
10 Desember, Komnas HAM  menggelar 

pameran seni Instalasi dan diskusi 
 dengan tema “Kehadiran Negara Dalam 
 Mewujudkan Kemanusiaan yang Adil dan 

Beradab” bertempat di Museum  Temporer 
Hak Asasi Manusia di Taman Ismail Marzu-

ki, Jakarta.

REKOLEKSI MEMORI

PESTA DOLANAN

JUBILEE YEAR

Anak-anak bermain enggrang pada Pesta 
Dolanan Anak di Jakarta, pekan lalu. 

Kegiatan ini diadakan untuk mengenalkan 
berbagai macam permainan tradisional 

Nusantara.

Paus Fransiskus membuka Pintu Suci tanda dibukanya Tahun Suci Kerahiman atau 
Jubilee di Basilika Santo Petrus, Vatikan, Selasa pekan lalu.

Maju Kena Mundur Kena
Pameran Jakarta Biennale 2015 

bertajuk “Maju Kena,  Mundur 
Kena” di Gedung Sarinah, 

 Pancoran, Jakarta, 15  November 
– 17 Januari 2016. Perhelatan 
akbar dua tahunan seni rupa 
 kontemporer internasional ini 

berfokus pada kondisi ekonomi, 
sosial, dan emosional masyarakat 

terkini.

Connected by Similiarities
Pameran kolaborasi antara seni, 

fashion, musik, budaya, dan 
 identitas dari para seniman lintas 
benua yang bertajuk ‘”he Blend 

Within” di Erasmus Huis, Jakarta, 
Desember 2015 – Juli 2016.

Landscape Anomaly
Pameran tunggal Eko Nugroho 
bertajuk Landscape Anomaly 
di Galeri Salihara, Pasar Ming-
gu, Jakarta, 22 November – 21 

 Desember 2015.

Sang Petinju
Pameran dan peluncuran novel 
grafis Der Boxer karya Reinhard 
Kleist di GoetheHaus, Menteng, 

Jakarta, 17 Desember 2015. 
Novel grafis mengangkat kisah 
nyata Hertzko Haft, tawanan di 
kamp konsentrasi Auschwitz, ini 
meraih beberapa penghargaan 

bergengsi di Eropa, salah satunya 
Grand Prix De Lyon. Der Boxer 

hadir di  Indonesia dalam bahasa 
Indonesia.

Stella Efercio
Pameran tunggal seniman Glenda 
S Sutardy bertajuk Stella  Effercio 

di RUCI Art Space, Jakarta, 5 
 Desember 2015 – 10 Januari 

2016.
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Film

Katniss Everdeen kembali 
 menggetarkan layar lebar.  Gadis 
pemberontak yang diperankan 

Jennifer Lawrence ini hadir memanjakan 
para penggemar lewat The Hunger Games: 
Mockingjay 2. Diangkat dari trilogi novel 
besutan Suzanne Collins, kisah berlatar 
dystopian future ini ditutup dengan drama 
kelam dan perjalanan cinta yang manis.

Aksi menegangkan yang menguras 
emosi saat seri Catching Fire kini dapat 
ditemui lagi. Walau tak seapik seri 
 pertama, sang sutradara Francis  Lawrence 
berhasil menghidupkan semangat 
 menggebu yang padam di The Hunger 
Games: Mockingjay Part 1. 

Film ini juga konsisten memasukkan 
tema politik dan sosial dalam kemasan 
metafora dan satire.

“We have one enemy. He corrupts 
everyone and everything. He turns the 
best of us against each other. Tonight, turn 
your weapons to the Capitol!” kata Katniss 
Everdeen di hadapan para simpatisan 
sang diktator, Presiden Snow (Donald 
Shuterland). 

Berkat pidato itu Katniss lagi-lagi ber-

Akhir Cerita Dara Pemberontak
Mockingjay 2 menutup perjalanan Katniss Everdeen. Adisty Primatya

hasil menggerakkan rakyat Panem. Seluruh 
distrik bersatu dan menyetujui penyerangan 
massal ke Capitol. 

Rencana tersebut membuat Presiden 
Snow memasang berbagai perangkap di 
seluruh penjuru Capitol untuk menghalangi 
 pasukan pemberontak.

The Hunger Games: Mockingjay 2 masih 
mengisahkan perjuangan rakyat di negeri 
Panem untuk menggulingkan sang diktator. 

Penyebabnya kesenjangan sosial 
dan  pembantaian tak beradab melalui 
 peperangan antardistrik yang disebut The 
Hunger Games. Katniss yang ditunjuk 

 sebagai duta perlawan pada Mockingjay 
Part 1, kini di hadapkan pada situasi yang 
makin rumit.

Katniss yang sangat membenci 
kekerasan kini bertekad membunuh 
sang diktator demi keselamatan keluarga 
dan rakyat Panem. Namun, langkahnya 
terhalang karena Presiden Coin (Julianne 
Moore) melarangnya ikut berperang di 
lapangan. 

Coin merasa rakyat Panem masih 
membutuhkan Katniss untuk menjadi 
simbol propaganda. Situasi pun me-
manas, tapi Katniss tetap bersikeras 
membunuh Snow di Capitol. 

Ia akhirnya bimbang karena harus 
meninggalkan cinta sejatinya, Peeta 
Melark (Josh  Hutcherson) bersama Gale 
Hawthorne (Liam Hemsworth), untuk 
menyerang Presiden Snow di Capitol. Hati 
dan logikanya seakan bertarung memilih 
cinta atau kebebasan.

Meski cukup memuaskan,  pendapatan 
film ini di bawah seri pertama. The Hunger 
Games: Mockingjay Part 1 sukses meraup 
pendapatan hingga US$ 121 juta, seri 
kedua ini hanya US$ 50 juta. 

Kebosanan penonton pada film sci-fi 
dengan tema  serupa bisa jadi alasan. 
Divergent dan Maze Runner disebut-sebut 
menjadi  kompetitor utama film ini karena 
m  emiliki tema dan cerita yang cukup 
sama. 

Tak hanya itu, kemerosotan film ini juga 
diduga akibat munculnya film Spectre 
pada medio November lalu. Film tentang 
agen rahasia yang populer pada beberapa 
generasi itu  melakukan pemasaran tiada 
henti hingga menenggelamkan populari-
tas The Hunger Games.

Namun, The Hunger Games: Mocking-
jay Part 2 masih wajib ditonton pecinta 
film di penghujung tahun ini. Meski 
cerita masih diambil dari sudut pandang 
Katniss, skala cerita Mockingjay Part 2 
menjadi lebih luas. 

Jennifer Lawrence masih tak ke-
hilangan taji untuk memerankan sosok 
perempuan yang bersemangat tapi kerap 
mengalami kebingungan.

Seri terakhir ini  me libatkan banyak 
karakter dengan porsi adegan yang pas. 
Akhir kisah perjuangan dan cinta Katniss 
Everdeen tak boleh dilewatkan. 

BERSEMANGAT. Jennifer Lawrence bertekad membunuh sang musuh bebuyutannya.

THE HUNGER GAMES: 
MOCKINGJAY 2

Sutradara: Francis Lawrence
Skenario: Peter Craig,
Danny Strong 
Pemain:  Jennifer Lawrence, 
Josh Hutcherson, Liam 
Hemsworth, Woody Harrelson, 
Elizabeth Banks, Julianne 
Moore.
Produksi: Color Force 
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Ash Melawan Deadites
Serial dari film horor legendaris garapan Sam Raimi. Nuran Wibisono

Lima mahasiswa Michigan State 
University berlibur ke sebuah kabin 
tersembunyi di  Tennessee. Di 

 perjalanan sudah ada beberapa  kejadian 
misterius. 

Segala hal misterius itu  mencapai 
puncak saat dua mahasiswa menemukan 
ruang bawah tanah di kabin. Di sana 
mereka menemukan Naturom Demonto, 
buku berbahasa Sumeria yang berarti 
Book of The Dead. Bersama buku itu ada 
sebuah rekaman yang ketika di putar 
membangkitkan setan dan roh jahat.

Kisah mengerikan itu bisa ditonton 
dalam Evil Dead, film horor legendaris 
besutan sutradara Sam Raimi. Film ini 
 dirilis pada 1981 dan sejak itu menjadi 
film cult dan dinobatkan sebagai salah 
satu film horor terbaik sepanjang masa. 
Karena laris, film ini dibuat hingga tiga 
seri.

Tokoh sentral Ash Williams (Bruce 
Campbell), sekaligus satu-satunya 
tokoh yang tampil di semua serial Evil 
Dead. Ia sosok yang tangguh karena ke-
terpaksaan. Di beberapa kesempatan ia 
harus membunuh kawan-kawannya yang 
telah menjadi deadites (makhluk jahat 

AKSI. Serial ini menggabungkan aksi, darah, horor, dan juga komedi.

dendam pada Ash karena mengurung 
mereka dan berniat membunuhnya 
agar tak lagi terkurung. Dimulailah 
 petualangan Ash untuk menumpas 
 deadites, seperti pada masa mudanya 
dulu.

Sama seperti filmnya, Ash vs Evil Dead 
juga dikembangkan Sam Raimi. Serial ini 
pertama tayang pada akhir Oktober silam 
di saluran televisi Starz dan mendapatkan 
banyak pujian. 

Situs film yang terkenal galak, Rotten 
Tomatoes, bahkan memberi sertifikat 
kesegaran 98 persen.

“Serial ini tidak melupakan akar dari 
film aslinya. Sadis, penuh darah, lucu, 
sekaligus membangkitkan kembali 
 kenangan film horor garapan Sam Raimi.”

Serial yang musim pertamanya 
direncanakan berlangsung 10 episode 
ini memang memberikan banyak 
 kesenangan bagi pecinta film horor. Ada 
setan dan roh jahat yang menyeramkan. 

Ada kejar-kejaran yang memompa 
 adrenalin. Banyak adegan banjir darah. 
Kepala dipenggal, hingga perut terburai 
oleh gergaji mesin. Jika tak kuat melihat 
banjir darah, jangan coba-coba  menonton 
serial ini.

Namun Ash vs Evil Dead tak  melulu 
soal sadisme dan darah. Ada pula 
sisi aksi yang menegangkan. Salah 
 satunya langsung muncul di episode 
pertama. 

Saat Ash akhirnya lelah berpura- 
pura. Ada pula adegan gergaji mesin 
terbang dan langsung terpasang di 
tangan. Cool! Komedi juga dihadirkan 
di sana-sini. Yang paling sering tentu 
 teriakan-teriakan komikal Pablo yang 
kaget melihat  deadites dibunuh dan 
memuncratkan banyak darah.

Bruce Campbell yang memerankan 
Ash tampil prima. Ia berhasil berganti 
 wajah dan sifat. Tak lagi menampilkan 
sosok garang dan bermata tajam  seperti 
pada masa muda. 

Ia  menggantinya  dengan sosok jenaka 
tapi masih tetap  cekatan menggergaji 
kepala dan menumpas deadites.

Di tengah film serial yang kini nyaris 
monoton, Ash vs Evil Dead telah 
menghadir   kan serial yang berbeda. Layak 
ditonton!  

Televisi

serupa zombie). Pada seri kedua, tangan 
kanan Ash terpaksa dipotong dan diganti 
 dengan gergaji mesin.

Kini Ash kembali lagi dalam serial Ash 
vs Evil Dead. Ia tidak lagi tampil sebagai 
kesatria. Tapi sebagai pria paruh baya 
yang harus berjuang dengan banyak hal, 
termasuk obesitas. 

Ia sudah tak lagi  mahasiswa gagah yang 
 memberantas deadites. Kini ia menjadi 
pegawai  supermarket yang tinggal di truk 
camper.

Di tempat kerja, Ash dikagumi Pablo 
Simon Bolivar (Ray Santiago), kolega yang 
menganggapnya sebagai “El Jefe”, orang 
terpilih yang bisa menumpas roh jahat. 
Tapi Ash selalu berpura-pura bodoh dan 
tak ingin masa lalunya terkuak. Sebagai 
usaha menyembunyikan masa lalunya, 
Ash juga mengunci Naturom Demonto 
dalam peti. Berharap tak ada lagi yang 
membangkitkan deadites.

Sayang, pada suatu malam saat 
mabuk, ia mengucap beberapa kalimat 
 pembangkit deadites. Seperti sudah bisa 
ditebak. Dari dalam tanah menyeruak 
para deadites berwajah menjijikkan 
sekaligus menyeramkan. Para deadites itu 
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Bisnis tekstil Indonesia kian 
menjanji kan. Badan Koordinasi 
Penanaman Modal menyatakan 

beberapa investor asing, khususnya 
 China, sedang fokus membidik industri 
tekstil Indonesia. Namun, di balik besar-
nya minat investor pada industri tekstil 
Indonesia, para perajin tekstil serta pegiat 
mode lokal tak henti-henti berkarya. 
Banyak di antara mereka akhirnya bekerja 
sama menciptakan pakaian yang kaya 
nuansa lokal. Sejauh Mata Memandang, 
misalnya. Salah satu label tekstil  premium 
ini hadir di tengah kehausan para 
pencinta mode akan bahan sandang yang 
autentik.

Seunik namanya, Sejauh Mata 
 Memandang menawarkan kain batik yang 
unik namun megah. Label yang dibesut 
fashion stylist ternama Chitra Subjiakto 
dan Aria Dipa ini mengusung konsep 
busana kontemporer urban dengan motif 
yang unik. Label yang berdiri sejak 2014 
ini menawarkan pengalaman memakai 
kain tradisional yang tak terlupakan.

Sejauh Mata Memandang memadu-
kan teknik pembuatan kain tradisional 

dengan motif yang sarat seni. Misalnya 
saja koleksi perdana berupa motif ayam 
jago yang terinspirasi gambar ayam jago 
di mangkuk mi ayam. Chitra mengaku 
inspirasi pembuatan motif kain Sejauh 
Mata Memandang datang dari kehidupan 
sehari-hari, bahkan muncul dari hal terkecil 
sekalipun. Dalam koleksi terbaru, Algae, dia 

terinspirasi dari pengalaman sederhana. 
Inspirasi muncul dalam perjalanan udara 
menuju Bali. Kala itu Chitra menyaksikan 
hamparan tambak rumput laut yang 
membentuk bidang-bidang persegi yang 
tertata rapi dan indah. “Kakak iparku 
sempat memotretnya. Foto itu akhirnya 
kujadikan bahan bagi motif kain,” ujarnya.

Kain-kain indah itu kemudian dapat 
diaplikasikan menjadi scarf, blouse, dress, 
hingga rok dan celana palazzo. Pada salah 
satu koleksi, kain bermotif Algae itu kian 
cantik diolah menjadi one off shoulder 
dress  dengan model busana yang loose. 
Dress tersebut sukses menampilkan kesan 
casual feminine dan cocok dikenakan 
para businesswoman yang dinamis.

Unsur-unsur modern pada model 
 busana sengaja dibentuk agar kain tampil 
lebih stylish dan jauh dari kesan formal 
sehingga menarik minat anak muda. 
Kesan kuno dan kaku yang masih melekat 
pada batik menjadi alasan utama. Chitra 
mengaku hal tersebut menjadi dorongan 
baginya agar berkarya lebih giat dan 
mengubah persepsi anak muda akan 
batik. Pada kenyataannya, kain  Nusantara 
ternyata dapat dieksplor lebih jauh 
serta diaplikasikan menjadi busana yang 
 futuristik dan modern. Chitra berharap 
 segala keunikan dalam koleksi Sejauh 
Mata Memandang dapat mengubah 
persepsi masyarakat akan kain  tradisional. 
Ia juga meyakini kain batik bukan hanya 
“milik” kebaya, namun juga dapat di-
tuangkan dalam rancangan busana yang 
modern.

Dalam membuat kain-kain tersebut, 
Sejauh Mata Memandang tidak sendirian, 
Label ini dibantu para perajin batik dari 
beberapa daerah di Indonesia seperti 
Jawa, Bali, hingga Sumba. Kesan autentik 
didapatkan dari teknik pengerjaan yang 
didominasi teknik batik tulis. Sinergi 
tersebut juga membuat kain menjadi 
lebih “hidup”.

Sejauh Mata Memandang juga 
 memperhatikan faktor ekologis  dalam 
proses pembuatan kain. Seluruh 
produk label tersebut dikatakan ramah 
 lingkungan karena menggunakan metode 
pewarnaan alami yang didapat dari alam 
sekitar. Semuanya disajikan dalam palet 
cantik dengan nuansa khas alam.  

Batik Sejauh Mata Memandang
Menyajikan kain batik autentik nan unik. Adisty Primatya

ALAMI. Warna memakai pewarna dari alam.
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Tragedi Hamlet ala Betawi
Ditampilkan pada rangkaian Festival Teater Jakarta 2015. Reza Ramadhan

Kesedihan menggelayuti perasaan 
Hamlet setiap hari. Ia belum 
bisa menerima kematian Raja, 

yang juga ayahnya. Perasaannya 
makin bercampur aduk ketika belum 
 sebulan ke pergian Sang Raja,  bundanya, 
Ratu  Gertrude, menikahi adik raja, 
 Claudius. Tak ayal rangkaian peristiwa 
ini  menimbulkan kecurigaan di benak 
Hamlet

Dalam ratapan kesedihan itu Hamlet 
didatangi sosok pria berwajah pucat. 
 Sosok itu tak lain ayahnya yang telah 
tiada. Bayangan ayahnya itu meminta 
Hamlet menuntaskan dendam terhadap 
Claudius yang membunuhnya.

“Die racunin babe. Hamlet, sebagai 
anak kesayangan babe, lo harus balesin 
dendem gue,” kata bayangan tersebut.

Potongan cerita ini bagi sebagian 
besar masyarakat mungkin sudah tak 
asing. Lakon yang di pentaskan Teater 
eL NA’MA di Teater Kecil Taman Ismail 
Marzuki pada Jumat 4 Desember 2015 ini 
mengambil cerita dari naskah asli Tragedy 
of Hamlet karya William Shakespeare.

Dalam membalaskan dendam itu 
 Hamlet menggunakan cara ber pura-
pura gila agar tidak dicurigai. Namun 

 rencananya tidak berjalan mulus. Konflik 
batin Hamlet, intrik beberapa pejabat istana, 
serta bumbu romansa cinta dengan Ophelia 
menciptakan cerita yang kompleks.

Namun, sedikit mengagetkan, 
 pementasan ini menggunakan dialog 
dengan dialek dan “langgam” Betawi. 
Lontaran khas Betawi, semisal buju buset, 
manekipe, hingga pantun-pantun kocak nan 
segar bertaburan dalam pertunjukan ini.

Tak hanya dari langgam, seluruh 
pertunjukan dibalut nuansa khas budaya 
Betawi yang kental, mulai dari set panggung, 
artistik, hingga tari-tarian yang ditampilkan. 
Keaslian yang dipertahankan hanya seputar 
plot cerita dan nama tokoh.

Naskah Hamlet memang dianggap 
salah satu drama terbaik dari seluruh 
 kesusastraan dunia dan menjadi lakon 
paling sering digubah dan dipanggungkan. 
Tak terkecuali Bengkel Teater pimpinan 
mendiang WS Rendra mementaskan ulang 
pada 1994. Sayang tak ada catatan resmi 
sudah berapa kali naskah ini digubah.

Drama yang pertama kali dipentaskan 
sekitar tahun 1601 ini memiliki alur cerita 
yang kompleks dengan narasi karakter yang 
kuat dan dialog bersajak. Karena itu, banyak 
kelompok teater pemula atau amatir me-

RELEVAN. Naskah Hamlet masih sangat pas dengan keadaan sekarang.

milih naskah ini sebagai ruang eksplorasi 
kemampuan dan memperdalam akting 
para pemain.

Pertimbangan itu pula yang mungkin 
dipilih Teater eL NA’MA pada ajang 
Festival Teater Jakarta 2015. Kelompok 
teater yang berdiri pada 2000 ini bersaing 
dengan 16 grup teater se-Jakarta untuk 
unjuk  kebolehan dalam drama panggung 
di festival teater tertua di Indonesia ini.

Pendekatan eL NA’MA yang  membawa 
naskah Hamlet lebih membumi  sukses 
menghibur penonton sehingga tak 
 beranjak dari kursi hingga pertunjukan 
usai. Kelompok teater ini membuat 
penonton penasaran dengan adaptasi 
budaya yang ditampilkan pada adegan- 
adegan selanjutnya.

Setidaknya hal itu menutupi keku-
rangan tokoh Ophelia yang dimainkan 
dengan kurang greget. Adegan kunci 
seperti ketika Ophelia menjadi gila tidak 
dieksekusi secara sempurna karena 
keterbatasan medium eksplorasi. Adegan 
untuk menunjukkan kegilaan itu terasa 
minim, mungkin karena keterbatasan 
durasi. Penonton baru sadar bahwa 
 Ophelia menjadi gila ketika hal itu di-
utarakan langsung oleh lawan mainnya.

Bagaimanapun, naskah Hamlet 
merupakan refleksi yang masih relevan 
hingga kini.  Narasinya menggambarkan 
fenomena sosial di sekitar kekuasaan 
dan penguasa yang dianggap peragu dan 
tidak aspiratif terhadap arus keinginan 
masyarakat.

Pentas Festival Teater Jakarta 2015 
berlangsung dari 30 November hingga 
10 Desember. Penyelenggaraan kali ini 
mengusung tema “Menata Laku, Menata 
Panggung” dengan subtema “Teater dan 
Cahaya”, tak hanya menggelar lomba 
teater. 

Festival ini juga fokus membagikan 
ilmu dalam penampilan lakon. Tahun 
ini berfokus pada penguatan artistik 
 panggung melalui seni tata cahaya.

Panitia juga mengadakan bermacam 
program pendamping, seperti diskusi 
pertunjukan, diskusi tematik, workshop 
tata cahaya, koran FTJ, warung FTJ, dan 
panggung mini. Ada juga peluncuran 
 website FTJ dan pameran foto dengan 
tema “Teater dan Kota”. 

Teater
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Sosok

Andra Alodita:

Pembuktian Melalui Karya

Sundari Soekotjo tak lagi kaku. Sa-
ran dari sang anak, Intan Soekotjo, 

membuatnya lebih terbuka pada generasi  
muda. Sundari sadar, perlu ruang ekspresi 
baru dan generasi penerus agar musik 
keroncong tetap eksis.

Dimulai tahun 2014, Sundari memben-
tuk  Yayasan Keroncong Indonesia sebagai 
ruang bagi para generasi muda untuk 
belajar keroncong .

Pada April lalu, yayasan itu sukses 
menggelar konser kolaborasi keroncong 
lintas genre bertajuk “Keroncong Week: 
Kerontjong Djoeara Noesantara 2015”¸di 

Galeri Indonesia Kaya, Grand Indonesia, 
Jakarta. 

Sundari berkolaborasi dengan se-
jumlah musisi seperi Kunto Aji, Can-
dil, Dira Sugandi, dan Iman J-Rocks.

“Saya dulu sangat idealis dalam me-
lestarikan musik keroncong. Saya 

memegang prinsip, belajar musik 
keroncong harus sesuai teknik 
dan dinyanyikan dengan benar. 
Musik keroncong juga harus 
murni,” katanya.

“Belakangan saya sadar, 
cara seperti ini, selain tak 
dapat diterima para gen-
erasi muda, juga menutup 
jalan hadirnya generasi 
penerus musik keroncong. 

Perlu pendekatan khusus.”

masi yang cukup  bergengsi. Di antaranya, 
’The Adventures of  Tintin, The Avengers,;The 
Hobbit: An Unexpected Journey; T serta 
film Ted 2 di Tippet Studio.

Sebagai character animator, beberapa 
tahun lalu Rini bekerja di Tippet Studio 
Berkeley, California. Awalnya ia belajar te-
knologi digital 3D di Universitas Parahyan-
gan, Bandung, mengambil jurusan arsitek 
bangunan. Dari situ ia lantas tertarik pada 
bidang animasi dan melanjutkan kuliah 
pascasarjana di Academy of Art University 
di San Fransisco.

Lulus kuliah tahun 2005, Rini pun mulai 
bekerja sebagai character animator. Di 
antaranya untuk Weta Studio di Selandia 
Baru, milik sutradara Peter Jackson. Di 
sana ia juga ikut menggarap The Avengers, 
Iron Man 3, dan Hunger Games: Catching 
Fire. 

Rini ikut mengerjakan animasi Ted 2 di 
Tipett Studio. Ia satu-satunya warga Indo-
nesia yang bekerja di studio tersebut dan 
keberadaanya dianggap membawa warna 
lain dalam dinamika bekerja.  

Rini Sugianto adalah salah satu anima-
tor Indonesia yang sukses menembus 

level dunia. Ia terlibat dalam produksi ani-

Rini Sugianto:

Sukses Level Dunia
Sundari Soekotjo :

Nafas Baru Keroncong

Mungil, berkulit putih bersih, dan memiliki rambut hitam sebahu. Itulah yang dapat 
mendeskripsikan Andra Alodita. Perempuan yang akrab disapa Andra atau Alo 

ini fotografer yang sekarang lebih aktif menulis dalam www.alodita.
com. Alo yang berpenampilan feminin sering diremehkan.

“Awal-awal masih banyak yang kaget atau ngeremehin. Kenapa 
sih harus perempuan dan dandanannya kayak gini? Emang bisa 
motret?” cerita Alo sambil tertawa.

Namun Alo cuek dan menjadikan hal tersebut sebagai motivasi. 
Ia pun membuktikan kemampuannya lewat karya. Alo yang suka 
memakai make up ini pun sering dianggap sebagai stylist . “Orang-
orang yang pertama kali liat aku pasti mengira aku stylist atau make 
up artist,” kenang Alo.

Bergelut di dunia yang didominasi laki-laki tidak mem-
buat Alo berkecil hati. Ia justru merasa tertantang dan 
membuktikan kemampuannya melalui karya.

Alo mengaku senang menjadi fotografer karena 
bisa bepergian ke banyak tempat. Ia pun tidak merasa 
bekerja jika sedang memotret. Latar belakangnya di 
bidang desain grafis sangat berpengaruh terhadap 
karier fotografinya.

Perempuan kelahiran 7 Oktober ini suka 
memotret fashion show backstage dan pernika-
han. “Keadaan backstage fashion show itu seru. 
Kan selama ini kalau kita lihat rapi di depan. 
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MEGAH. Nagshe Jahan Square adalah salah satu tetenger kota Isfahan.

Dulu almarhum Nurcholis Madjid 
pernah menulis, jika tidak harus 
menghitung Mekah dan Madinah, 

dia akan menobatkan Isfahan sebagai 
kota Islam terindah di dunia. Kota yang 
menurutnya kaya sejarah, kuat dalam seni, 
budaya, dan arsitektur Islam. Lanskap dan 
panorama alam yang indah menemani 
empat musim di kota ini.

Kota Isfahan terletak sekitar 340 
 kilometer di selatan Tehran, ibu kota Iran. 
Isfahan provinsi berpenduduk terbesar 
ketiga di negara Republik Islam Iran. Negeri 
para mullah yang juga terkenal dengan 
kisah karpet terbang di dongeng Aladdin 
menjangkau Irak – Iran, keperkasaan 
Kaisar Darius dan Persipolis, puisi dan 
 matematika Umar Kayam, sajak sufistik 
Saadi dan Firdausi, serta dentuman filsafat 
Ibnu Sina.

Kota ini bisa dijangkau menggunakan 
kereta atau bus sekitar 7 jam perjalanan 

dari Tehran. Perjalanan darat terutama 
akan melewati kota suci Qom dan pusat 
instalasi nuklir Iran di Natenz. Saya me-
milih menggunakan minibus sewaan saat 
melawat ke Isfahan.

Menyusuri jalan Tehran – Isfahan kita 
akan melihat wajah kota-kota di Iran, bukit-
bukit kapur dan marmer, gurun atau danau 
garam. Sepanjang jalan, jalan raya luas 
dengan aspal bagus dan lampu-lampu jalan 
yang menyala prima. Pengunjung juga bisa 
menggunakan pesawat dari Tehran dengan 
waktu tempuh kurang dari 1 jam.

Memasuki kota Isfahan, apalagi 
 menjelang musim semi atau panas, kita 
seperti dibawa kembali ke peraduan 
sejarah masa lalu yang gemilang dan 
damai. Monumen, bulevar, masjid, minaret, 
sinagog, jembatan, taman, bangunan dan 
arsitektur kota memancarkan itu. Isfahan 
menawarkan nuansa sejarah Islam yang 
kosmopolit dan terbuka.

Suasana kotanya romantis, terutama 
karena dukungan lanskap gunung, sungai, 
taman, bangunan, dan arsitektur kota 
yang klasik dan rapi, jauh dari kesan kota 
 modern dengan gedung-gedung tinggi 
yang menor dan mengintimidasi.

Saya paling suka menyusuri trotoar dan 
taman di sepanjang jalan kota Isfahan. 
Apalagi di pagi dan sore hari. Di pagi hari 
kita bisa menyantap roti nun dan telur 
 rebus khas Iran di kedai roti. 

Kota ini punya taman atau alun-alun 
kota yang sangat luas, Naqsh-e Jehaaan 
atau Medan Imam. Tak heran Isfahan dulu 
menjadi salah satu kota terbesar di dunia. 
Medan Imam ini terluas kedua di dunia 
setelah lapangan Tiananmen di Tiongkok.

Isfahan punya 11 jembatan yang 
 mempersona. Enam di antaranya tergolong 
jembatan modern. Lima jembatan lain 
sangat historis karena dibangun di era 
Safawiyyah antara abad 11 – 16 Masehi. Air 
di sungai-sungai Isfahan terkenal jernih dan 
mengeluarkan warna-warna yang berbeda 
di pagi, siang, dan senja. Sore itu saya 
menemukan air sungai kebiruan seperti 
batu safir.

Ada jembatan yang sekaligus berfungsi 
menjadi bendungan yang sangat disukai 
wisatawan. Namanya Jembatan Khaju. 
Kita bisa menyusuri jembatan ini seraya 
memori dan imajinasi kita terbang ke abad-
abad silam. Mereka juga punya Jembatan 
Si-o-Seh.

Hati-hati, jembatan bersejarah di Isfahan 
bisa dengan mudah membuat kita terbawa 
suasana romantis yang sangat impulsif. 
Taman di sekitar sungai, bunga-bunga, dan 
perjalanan menyusuri jembatan kuno bisa 
begitu terasa sangat intim.

Pusat wisata salah satunya terletak 
di Medan Imam dengan taman-taman 
yang indah. Anak-anak bisa menyewa 
kereta kuda klasik lengkap dengan kusir 
berkostum ala kisah Seribu Satu Malam 
dan lampu ajaib.

Kita bisa melihat masjid besar dan 
bangunan-bangun bersejarah lain seperti 
minaret dan kuil di sepanjang sisi Medan 
Imam. Ornamen-ornamen keramik, kristal, 
marmer, dan batu granit mendominasi 
setiap dinding bangunan.

Orang Persia punya selera tinggi dalam 
seni dan aristektur. Terutama ekspresi itu 

Tertawan Keindahan Isfahan
Kota kosmopolit dengan sapaan spritual yang humanis. Hertasning Ichlas
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Kota Isfahan, Iran.

Iran
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INTIM. Kekayaan kultural di Isfahan membuatnya dinobatkan sebagai setengah bagian dari dunia.

diwujudkan pada tempat-tempat penting 
seperti rumah ibadah, bangunan kota, 
makam-makam yang dianggap suci dan 
mulia.

Meski perempuan Isfahan umum-
nya bertudung cadar, sejenis kain hitam 
 panjang sampai ke kaki, wajah dan 
perangai mereka lebih ramah, bersosial, 
dan tampak lebih “modern” dari umumnya 
pemuda-pemudi Iran di kota-kota lain. Tak 
jarang mereka menyapa terlebih dahulu 
dan antusias menceritakan seluk-beluk 
sejarah kota mereka.

Di sisi barat dan timur Medan Imam 
terdapat pasar yang menjual segala rupa 
barang menarik dari Isfahan. Karpet, 
aksesoris ibadah, cenderamata, kerajinan 
tangan, kain, makanan, hingga pakaian 
tradisional.

Mata saya tertumbuk pada 
 pemandangan anak-anak muda yang 
duduk dan lesehan di kafe-kafe sekitar 
Medan Imam yang bertingkat dan cukup 
artistik. Kita bisa melihat watak kosmopolit 
kota ini dari pengunjung kafe-kafe itu. Me-
reka berasal dari pelbagai belahan dunia. 
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Dari Eropa, Amerika, Asia, dan negara- 
negara Magribhi di Afrika Utara.

Pepatah Persia mengatakan  “Esfahan 
nesf-e- jahan ast“.  Isfahan adalah 
 setengah dari dunia. Para pelancong 
dunia suka mengunjungi Isfahan karena 
kosmopolitanisme kota ini, selain warisan 
sejarah dan budayanya. Pada abad 11 – 16 
kota Isfahan adalah pusat kerajaan Islam 
dinasti Safawiyyah dan menjadi ibu kota 
Persia.

Makanannya terutama aneka jenis 
daging dan ayam. Saya menikmati sejenis 
daging dan sayuran yang ditusuk pada 
sebilah besi tipis. Mereka menyebutnya 
Shashlik. Saya juga mencoba nasi Iran yang 
terkenal lezat, sejenis Bashmati namun 
lebih mahal dan gurih. Teh Iran yang pekat 
juga digemari.

Orang Iran punya semacam tata tertib 
yang agak kaku dalam urusan minuman. 
Kalau urusan minum teh atau kopi, airnya 
harus sangat panas meski di musim panas 
yang membakar. Kurang panas sekian 
menit saja, teh langsung diganti baru. Tak 
pernah ada dalam imajinasi orang Iran 

yang paling liar sekalipun untuk me minum 
es teh. Sedangkan jika minum air mineral 
atau air putih, mereka harus menyajikan-
nya dalam keadaan dingin bahkan pada 
musim salju yang beku sekalipun. Seorang 
kawan saya tumbang terkena radang teng-
gorokan karena harus minum air mineral 
dingin di suhu 8 derajat Celsius usai ke-
hausan saat turun dari pesawat.

Jika Anda penikmat sejarah dan sufisme, 
sejumlah masjid, makam, dan minaret di 
Isfahan memerlukan waktu lebih dari 1 – 2 
hari untuk menjelajahinya. Islam Syiah 
yang dianut Dinasti Qajar dan Safawiyyah 
punya akar yang sangat kuat di Isfahan. Ar-
tefak budaya dan jejak spritualisme kedua 
dinasti itu layak mendapat perhatian dalam 
kajian, puisi, ritual, dan arsitektur di Isfahan.

Isfahan bukan kota suci yang sangat 
religius seperti Qom dan Mashad di Iran. 
Tapi kota ini juga tidak kehilangan sapaan 
spiritualisme. Kota ini campuran kosmo-
politan yang bergairah dan dinamis serta 
kandungan budaya yang humanis. Saya 
dengan mudah tertawan untuk tinggal 
lebih lama di Isfahan. 
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savanna serta bukit karang berhutan. Habitat 
rusa Timor banyak ditemukan di sini. Potensi 
kekayaan alam lainnya adalah Danau Merah yang 
berada di tengah pulau.

Pulau Marore

Terletak di kawasan perbatasan dengan Pulau 
Balut dan Saranggane (Filipina), 206 mil laut dari 
Manado. Bentangan pasir putih dan batu karang 
tersebar di sebelah selatan pantai membuat 
tampilan pulau ini sangat eksotis. Belum lagi 
keindahan bawah laut yang menawan bagi 
para pecinta snorkeling. Keindahan pulau ini 
masih sangat alami. Di beberapa spot terdapat 
lumba-lumba.

Pulau Enggano

Salah satu pulau terluar Indonesia di Samudra 
Hindia. Bila wilayah Indonesia timur adalah 
surga diving, pulau pantai di Indonesia barat ini 
adalah surga bagi para peselancar. Meski cukup 
misterius, karena belum banyak orang yang tahu, 
pulau yang masuk wilayah Bengkulu ini memiliki 
keunikan. Penghuni Pulau Enggano dari suku 
Kauno, Kaahoao, Kaharuba, Kaitaro, dan Kaarubi 
yang tidak mengenal minuman keras, busur atau 
panah. 

Travelite

biru terang. Ini berasal dari sejumlah plankton 
yang terdampar saat pasang surut. Pulau ini 
 menyimpan potensi wisata bagi pelancong yang 
hobi memancing dan fotografi.

Pulau Dana
Merupakan salah satu dari 92 pulau terluar di 

Samudra Hindia, berbatasan dengan Australia. 
Sebelah selatan Pulau Rote. Bagian dari wilayah 
Kecamatan Rote Barat Daya, Pulau Dana me-
rupakan pulau paling selatan di wilayah Indone-
sia. Meski kecil dan tidak berpenghuni, pulau ini 
memiliki pesona alam memikat. Selain pasir putih 
dan pantai indah, di pulau ini terdapat padang 

Pulau Maratua
Adalah salah satu pulau kecil di sebelah timur 

Pulau Kalimantan dan utara Tanjung Mangkalihat. 
Berdekatan dengan laut Sulawesi dan negara 
Malaysia. Pulau ini merupakan salah satu dari 
31 pulau di Kepulauan Derawan. Pulau Maratua 
dihuni sekitar 3 ribu jiwa suku Bajo. Sepanjang 
pantai Maratua terkenal sebagai tempat bertelur 
terbesar penyu hijau. Laut di sekitar Maratua juga 
dikenal sebagai salah satu lokasi snorkeling dan 
diving terbaik di Indonesia. Setidaknya ada 21 
titik penyelaman yang bisa dicoba di sini.

Pulau Berhala
Salah satu pulau terluar ini berada di utara 

Sumatera (Riau), tepatnya di kawasan Tanjung 
Beringin, Serdang Bedagai, 48 mil dari Pelabuhan 
Belawan. Pulau ini memiliki topografi bergunung 
dengan hutan lebat dan pantai putih bersih. Pada 
awal dan akhir tahun pulau ini menjadi tempat 
persinggahan penyu untuk bertelur. Uniknya, 
saat malam, pasir di pantai pulau bercahaya 

5 Pulau Terluar yang Menawan
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Ketika tempat-tempat wisata populer di Indonesia sudah terlalu 
 mainstream, berwisata ke pulau-pulau terluar mungkin bisa  menjadi 

 alternatif.  Ada 92 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara 
tetangga. Berikut lima pulau terluar Indonesia yang patut dijelajahi:
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Banyak ahli arsitektur dan  pemerhati 
kemanusiaan tak lagi meminta 
pemerintah membangun tenda 

bagi para pengungsi. Pendirian tenda pe-
ngungsian sementara dianggap mem-
buang dana dan tak memberikan jaminan 
hidup jangka panjang. Jika sudah tidak 
tinggal di tenda pengungsian,  pengungsi 
luput dari perhatian.

Pemikirian tersebut muncul dalam 
diskusi serta kuliah umum di University of 
East London. Alejandro Aravena,  Direktur 
Venice Architecture Biennale 2016, 
 menjadi salah satu orang yang banyak 
menyuarakan pemikiran ini.

Menurut dia, membuat hunian yang 
lebih layak sama saja menginvestasikan 
uang dalam jangka panjang untuk 
 pemenuhan kebutuhan perumahan. 
“Jika menggunakan tenda pengungsian, 
 pemerintah harus membeli yang baru. 
Setelah tak digunakan, rata-rata tenda 
tersebut dibuang karena sudah tidak layak 
pakai.”

Selain itu, banyak negara, bahkan 
di Eropa sekalipun, mengalami  krisis 
 perumahan. Hal serupa terjadi di 
 Indonesia. Saat ini terdapat 1,4 juta orang 

Memanusiakan Tenda Pengungsian
Pengungsi lebih baik dibangunkan hunian permanen. Gisela Niken

tak punya tempat tinggal tetap yang layak. 
Dana yang dikucurkan pemerintah tak 
 hanya untuk urusan pengungsi, tetapi 
dapat juga menjawab kebutuhan ke-
kurangan rumah.

Para pengungsi pun akan cepat pulih 
dari bencana. “Bencana alam ataupun 
konflik akan memicu kemiskinan. Ketika 
mereka sudah memiliki hunian, akan jauh 
lebih mudah mencari pekerjaan,” kata 

MANUSIAWI. Hunian permanen akan membuat pengungsi merasa lebih nyaman.

Aravena yang juga pemilik perusahaan 
arsitektur Elemental.

Pendapat yang sama juga  dikemukakan 
pemerhati kemanusiaan Kilian 
 Kleinschmidt. 

“Tenda pengungsian akhirnya tak hanya 
sebatas tempat tinggal sementara. Para 
pengungsi bahkan seperti membangun 
kota,” ujarnya.

Seperti terjadi di tenda-tenda 
 pengungsian negara-negara Timur Tengah 
yang sudah menjadi rumah bagi para 
 pengungsi. Mereka yang terlalu lama 
 menjadi pengungsi mau tak mau meng-
gantungkan hidup di  pengungsian. 

Berbagai rancangan hunian yang cocok 
bagi pengungsi didiskusikan. Prinsipnya 
hunian tersebut harus tahan lama, murah, 
serta cepat dalam pembangunannya. 
Salah satunya telah dibangun.  Perumahan 
yang diberi nama Quinta Monroy ini 
dibangun di atas kawasan kumuh yang 
ilegal. Bangunan ilegal itu akan di gunakan 
bagi para korban badai Katrina. Para 
pengungsi juga sempat membangun 
rumah semi- permanen di atas lahan tenda 
 pengungsian.

Konsep hunian ini diberi nama “Do 
Tank”. Konsepnya sederhana, yaitu me-
ngubah kawasan kumuh menjadi hunian 
yang layak huni. Di Chile terdapat kawasan 
ilegal yang dibangun oleh masyarakat se-
kitar. Para arsitek tinggal merancang sesuai 
dengan bangunan yang telah ada.

Kawasan itu kemudian tak hanya dapat 
dihuni para pengungsi. Warga sekitar yang 
tak punya rumah permanen pun dapat 
ikut tinggal. “Mungkin biayanya sedikit 
lebih mahal dibandingkan membuat tenda 
pengungsian. Tapi manfaatnya tentu jauh 
lebih luas,” ujar Aravena.

Quinta Monroy yang selesai dibangun 
pada 2004 memiliki 93 unit rumah. Setiap 
rumah terdiri dari tiga lantai. “Kami me-
milih membuat hunian tingkat tiga untuk 
meminimalkan penggunaan lahan. Meski 
di lahan sempit, akan banyak orang yang 
tertampung,” ujar salah satu arsitek.

Konsep hunian ini dapat diaplikasikan 
di berbagai negara berkembang, seperti 
Indonesia. Sebab, di Indonesia terdapat 
kawasan-kawasan kumuh yang dapat 
direnovasi. Seluruh hunian pun dibangun 
dengan bahan-bahan sederhana. 

Arsitektur

MURAH. Dibangun dengan bahan sederhana.
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Digul adalah penjara alam bagi 
kelompok pergerakan yang me-
nentang kekuasaan pemerintah 

kolonial Hindia Belanda. Dengan kondisi 
alam yang ganas dan terpencil di pedala-
man Papua, Digul menjadi mimpi buruk 
bagi siapa saja yang dibuang ke tempat ini.

Kamp konsentrasi Digul didirikan untuk 
mengganti metode pengasingan ke luar 
negeri. Segera setelah meletus pembe-
rontakan Partai Komunis Indonesia 1926-
1927, pemerintah kolonial Belanda men-
jadikan Digul sebagai tempat  hukuman 
utama bagi ribuan tahanan politik.

Selain mendapat perlakuan kasar, 
para tahanan politik di Digul harus me-
lakukan kerja paksa membabat hutan 
dan  membuka ladang. Mereka juga mesti 
berhadapan dengan kondisi lingkungan 
yang tidak bersahabat. Mulai dari  serangan 
malaria hingga ancaman serangan 
 penduduk lokal.

Beberapa dari tawanan tersebut kemu-
dian mengabadikan pengalaman mereka 
dalam tulisan. Para bekas tawanan yang bi-
asa disebut Digulis seperti Abdoel Karim, 
Wiranta, Manu Turoe, Oen Bo Tik, dan 

Kisah Para Tahanan Politik Digul
Gelap, ganas, dan jauh dari peradaban. Luthfi Anshori

satu orang anonim, menarasikan pengala-
man mereka dalam bentuk roman sejarah.

Karya-karya mereka kemudian dipersatu-
kan dan dihimpun dalam sebuah buku oleh 
Pramoedya Ananta Toer. 

Motif Pram dalam menyusun kumpulan 
roman ini dilandasi ketertarikan pada buku 
Minggat dari Digul. Buku karya anonim itu 
memperlihatkan foto-foto penduduk asli 
Digul berkulit gelap, rambut keriting, dan 
tubuh yang hampir telanjang bulat. Para 
tahanan politik Digul menyebut mereka 
suku Kayakaya.

Di halaman lain, Pram juga disuguhi foto- 
foto mengenai kondisi alam Digul dengan 
sungai-sungai yang lebar dan hutan lebat. 

“Semenjak itu pesona Digul tidak pernah 
surut, dan menempati sebuah pojok khusus 
dalam hidup saya,” kata Pram dalam pen-

gantarnya.
Kumpulan naskah dari lima penulis ini, 

menurut Pram, layak mendapat tempat 
dalam sejarah sastra dan bahasa Indone-
sia. Sebab, penggunaan bahasa Melayu/
Indonesia dalam tiap narasinya secara tidak 
langsung memberi sumbangsih terhadap 
pembentukan identitas nasional bangsa 
Indonesia.

Karya-karya seperti “Minggat dari 
Digul”, Antara Hidup dan Mati”, atau “Buron 
dari Boven Digul” karya Wiranta, misalnya, 
menggambarkan perjuangan berat para 
penulisnya dalam menggunakan bahasa 
Melayu/Indonesia, yang notabene bukan 
bahasa ibu mereka.

Satu karya yang tampak menjadi 
 unggulan dalam kumpulan tulisan ini adalah 
“Pandu Anak Buangan” karya Abdoel Karim. 
Bagi Pram, karya ini menjadi sangat penting, 
setidaknya hingga 1945, karena satu-satunya 
produk sastra yang bertema psikologi.

Dalam tulisan itu Karim menggunakan 
tokoh Pandu sebagai sudut pandang orang 
ketiga untuk menceritakan pengalamannya 
selama menjadi tahanan politik Digul. Karya 
ini memberikan gambaran mengerikan 
tentang Digul.

Ancaman penyakit ganas, suku-suku 
pemangsa manusia, dan terasing dari 
peradaban adalah puncak ketakutan dari 
perjalanan penuh marabahaya menuju 
Digul. Saking ganasnya tempat ini, pemerin-
tah kolonial Belanda jarang memberlakukan 
hukuman mati pada para tahanan. Mereka 
dibiarkan disiksa oleh alam.

Digul menjadi saksi betapa negara ini per-
nah berlaku kejam kepada warganya sendiri. 
Tanpa pengadilan, ribuan orang dibuang ke 
Digul. Jauh dari sanak dan saudara.

Buku kumpulan cerita ini dikemas  dengan 
bahasa yang mudah dipahami berkat 
sentuhan Pram. Beberapa narasi memang 
sulit dimengerti karena penulisnya belum 
familiar dengan bahasa Melayu/ Indonesia 
saat itu. Namun buku ini setidaknya telah 
memberikan pelajaran dan bahan renungan 
kepada kita tentang perjuangan mencapai 
kemerdekaan hidup sebagai manusia dan 
bangsa.  Buku ini juga terus mengingat-
kan kita bahwa masih ada dosa sejarah 
yang belum terungkap. Buku bersampul 
merah ini juga akan membantu kita dalam 
 perlawanan melawan lupa. 

LUKA. Cerita Dari Digul akan membantu kita dalam usaha melawan lupa.

Cerita dari Digul

Penyunting : Pramoedya Ananta Toer
Tahun  : 2015
Halaman  : xxiv + 192
Penerbit : Kepustakaan Populer  
  Gramedia
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Budaya

Rak Buku

Siapa tidak mengenal Steve Jobs, 
 legendaris dan inovator yang me-

miliki ratusan hak paten atas penemuan 
 teknologi yang sebagian besar teknologi 
informatika dan komputer, juga  seorang 
pemimpin pasar.  Sosok pria yang terkenal 
dengan kesederhanaannya dan otak bril-
ian sebagai pencetus kesuksesan perusa-
haan Apple. 

Tak ada salahnya, meniru cara-cara 
pendiri Apple Inc ini dalam meraih sukses. 
Steve Jobs punya cara-cara gila untuk 

menjadi pribadi kreatif. Ia mengajarkan 
banyak hal bahwa orang yang gagal di 
bangku akademis bukan berarti tidak 
dapat meraih kesuksesan di masa depan.

Steve Jobs adalah jenius, visioner, dan 
perintis yang tidak mau menjadi pengikut. 
Karya-karyanya selalu menakjubkan dan 
membuat setiap orang terpesona. Bagi 
Jobs, mengingat bahwa sebagai manusia 
akan segera mati merupakan “alat” yang 
sangat penting. 

Sumbangannya pada dunia membuat 
orang bertanya-tanya apakah kunci 
kesuksesan hidup pria ini. Buku 101 Cara 
Gila Menjadi Kaya Ala Steve Jobs men-
gulas ratusan karakter dan pola pikir Jobs 
yang bisa diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari.

Rahasia utama kunci kesuksesan Jobs 
adalah hasrat (passion). Setiap orang 
harus memiliki kekuatan pribadi yang se-
benarnya bisa ditumbuhkan. Setiap orang 
akan menjadi apa yang dipikirkannya. 

Kunci lain, jangan takut gagal. “Saat 
berinovasi, terkadang Anda membuat 
kesalahan. Cara terbaik adalah cepat men-
gakuinya dan segera membuat inovasi 
lain,” ujarnya.

Selain 101 cara kreatif, buku ini juga 
menyajikan 100 fakta mengenai Steve 
Jobs, yang akan membuat kita lebih men-
genal sosoknya.. 

Sinetron merupakan program drama yang 
bersambung dan disiarkan stasiun televi-

si. Banyak orang yang mengeluhkan banyak 
siaran televisi, khususnya sinetron, kurang 
sehat dan mendidik. Ini dikarenakan peng-
gambaran jalan cerita yang sangat berbeda 
dari budaya masyarakat Indonesia.

Buku ini menyajikan fungsi media, 
 khususnya televisi dalam pendidikan, 
informasi, hiburan, kontrol sosial, dan fungsi 
ekonomi maupun budaya. Penulis tampil 
sebagai pemirsa yang mengkritik televisi 
agar pintar, bijaksana, dan bertanggung 
jawab atas isi siaran.

Sinetron tidak harus ditempatkan pada 
hal-hal yang negatif, tetapi bisa menjadi 
positif dengan objek kajian budaya yang 
menantang dan mencerdaskan.

Dengan adanya buku ini, budaya populer 
di stasiun televisi tidak lagi diabaikan. Buku 
ini menggali perwakilan budaya  populer 
dalam “Sinema Elektronika” Sinetron 
Siti Nurbaya Dalam Tayangan TVRI 
dan Trans TV”. Tayangan sinetron Siti 

Lukisan Dorian Gray

Penulis  : Oscar Wilde
Penerjemah : Diyan Yulianto
Penyunting : Addin Negara
Penerbit  : Laksana
Tebal  : 276 halaman

Sastra Sinetron dalam Ideologi Budaya

Penulis : Dr I Nyoman Suaka, MSi
Penerbit : Udayana University Press
Tebal : 274 Halaman
Genre : Nonfiksi

Membedah Fungsi Sinetron Agar Bisa Menjadi kRATIF

Lukisan Pemantul Usia

 Nurbaya di TVRI dan Trans TV sepertinya 
 menggambarkan sastra sinetron dalam 
ideologi budaya populer di zamannya.

Sastra sinetron pun akhirnya selalu 
beradaptasi dan berkembang di televisi yang 
akhir-akhir ini mulai terjadi di dunia seni 
dan hiburan, khususnya televisi. Penulis 
memberikan kelebihan dalam buku ini den-
gan menawarkan cara berpikir bagi orang 
tua dalam memahami dan memilih siaran 
untuk anak dan keluarga. Siaran televisi 
tidak hanya pandangan dan pendengaran 
atau sekadar hiburan, tetapi juga produk 
penilaian yang memberikan manfaat untuk 
membangun martabat dan budaya.

Meski cukup sulit dipahami orang biasa 
atau orang di bidang penyiaran televisi atau 
film, buku ini berguna untuk referensi dan 
inspirasi bagi banyak orang.. 

Ternyata harapan Dorian menjadi 
 kenyataan. Lukisan wajah karya Basil ini 
 seolah menjadi semacam sihir pemantul 
usia. Dorian tidak pernah menua, tetap 
senantiasa tampan dan muda selayaknya 
remaja. Hanya sosok di lukisan yang menua.

Kondisi lukisan tersebut ternyata 
melambang kan kondisi jiwa Dorian. Hal-
hal negatif yang dilakukannya terekam 
dalam lukisan tersebut. Sebuah novel yang 
di berikan Lord Henry kepada Dorian me-
rupakan salah satu penyebab awal bencana 
tersebut. 

Buku The Picture of Dorian Gray terbit 
pertama kali pada 1994. Buku yang sekarang 
terbit adalah edisi revisi dari buku terbitan 
pertama. Wilde merevisi beberapa bagian 
karena yang dulu dianggap dapat merusak 
moral orang Inggris.  

As Creative As Steve Jobs: 101 
Cara Gila Menjadi Kreatif

Penulis  : Lygia Pecanduhujan
Tebal : 144 Halaman
Ukuran : 13,5 x 20 cm

Dorian Gray dianugerahi kelebihan fisik 
berupa paras yang luar biasa tampan. 

Keindahan paras ini membuat Basil Hallward, 
sahabatnya, tertarik untuk melukis Dorian 
agar keindahan tersebut tetap abadi.

Untuk menyelesaikannya pun tidak mudah. 
Banyak tantangan dan gangguan yang dialami 
Basil. Salah satunya Lord Henry, sahabatnya. 
Lord datang dalam kehidupan Dorian dan 
memberikan banyak hal. Sayangnya dalam 
hal negatif.

Lord perlahan tapi pasti mengubah ke-
pribadian Dorian yang semula polos menjadi 
sosok lain. Lord menyadarkan Dorian bahwa 
ketampanannya adalah aset yang harus 
di gunakan. Ketampanan fisik bisa berubah 
seiring berjalannya waktu dan Dorian percaya 
itu.

Akhirnya Basil berhasil menyelesaikan 
 lukisannya. Ketika melihat hasil lukisan itu, 
Dorian makin menyadari perkataan Lord 
Henry benar. Dorian berharap dirinya tidak 
pernah menua, biar lukisan itu saja yang 
menua.
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Kepulauan Seribu

Orang mengenalnya sebagai Pulau Onrust, 
 bahasa Belanda untuk unrest  atau “tidak 
pernah beristirahat”. Terletak di Teluk Bata

via, ini memang pulau yang sibuk pada zaman 
dahulu. Kolonial Belanda punya galangan kapal di 
situ, tempat kapal datang, singgah dan pergi.

Onrust punya makna penting dalam sejarah kota 
Jakarta. Sebelum kolonialisme, Onrust adalah salah 
satu pulau surga peristirahatan para raja dan pange ran 
Kesultanan Banten. Merupakan bagian dari gugus an 
pulau kecil Kepulauan Seribu, nama beberapa pulau 
dekat Onrust mengisyaratkan keindahannya: Pulau 
Bidadari, Pulau Kahyangan, atau Pulau Putri.

Belanda datang empat abad lalu, menjadikan
nya pulau singgah untuk armada kapal mereka di 
Asia Tenggara. Tapi, VOC mau lebih dari itu.  Mereka 
menjadikan Onrust sebagai pangkalan militer  untuk 
menyerbu lalu menguasai Batavia dan Hindia 
 Belanda keseluruhan.

Sejak itu Onrust jatuhbangun menjadi saksi 
perebutan kekuasan Belanda – Inggris; serta 
Perang AsiaPasifik yang melibatkan Jepang versus 
 Amerika. Pada awal kemerdekaan, pulau ini sempat 
 menjadi karantina jemaah haji yang akan berangkat 
ke  Mekkah; pengasingan bagi penderita  penyakit 
 menular; serta menjadi tempat pembuangan 
pengemis dan gelandangan ibu kota.

Belakangan ini Onrust adalah pulau kecil yang 
 sekarat. Meski sejak 1970an ditetapkan sebagai 
cagar budaya, museum dan warisan sejarahnya tak 
terawat. Tidak menarik kunjungan wisata.

Kondisi mungkin akan berubah di masa datang. 
Akhir tahun ini Pemerintah Provinsi Jakarta menca
nangkan upaya serius pengembangan pariwisata 
Kepulauan Seribu. Kementrian Pariwisata menjadi
kannya satu dari 10 destinasi wisata unggulan 
 Indonesia.

Kepulauan Seribu tidak punya seribu pulau.  Hanya 
105 pulau dan hanya 11 di antaranya berpenghuni. 
Dilihat dari ketinggian, pulaupulau di situ tampak 
 punya pantai yang indah. Sebagian lautnya masih 
jernih. Ratusan noktah gelap menunjukkan kebera
daan terumbu karang yang masih lestari.

Tak hanya wisata budaya dan sejarah. Orang juga 
jarang mengetahui Kepulauan Seribu adalah bagian 
taman nasional (national park) dan cagar alam 
Indo nesia. Sekitar 45 pulau di situ dilindungi sebagai 
 warisan khazanah alam yang unik. Salah  satunya 
 Pulau Rambut yang dikenal pula sebagai  Pulau 

Keraja an Burung, karena merupakan habitat dan 
tempat singgah burung migran antarbenua.

Pengembangan wisata alam Taman Nasional 
Kepulauan Seribu punya makna penting. Ini  mungkin 
juga akan menginspirasi hal serupa di taman nasio
nal lain, dengan satu syarat: wisata itu tidak boleh 
merusak alam, justru merupakan bagian terpadu dari 
peles tarian alam.

Pengembangan ekowisata diyakini merupakan 
jalan tengah membangun ekonomi tanpa merusak 
alam. Itu sesuai konsep pembangunan berkelanjutan 
(sustainable-development) yang tahun ini dicanang
kan Perserikatan BangsaBangsa.

Indonesia memiliki 51 taman nasional. Tak hanya 
mengandung keragaman hayati negeri ini, taman 
taman nasional itu memiliki bentang alam khas: 
hutan, gunung, danau, rawa, dan laut. Juga kandung
an arkeologi serta budaya yang mencengangkan.

Dari semua taman nasional tersebut, 16 di antara
nya memperoleh pengakuan internasional sebagai 
Cagar Ramsar sebagai etalase ekosistem; Cagar Bios
fer yang memadukan keserasian alam dan manusia; 
serta hutan warisan dunia (world heritage).

Tak terlalu mengherankan sebenarnya.  Indonesia 
memiliki ekosistem hutan mangrove terbesar di 
 dunia, terumbu karang dan padang lamun terluas, 
hutan tropis yang hanya kalah dari Amazon di Brasil 
serta bentang alam khas mengingat posisinya sebagai 
negeri vulkanik terbesar di dunia.

Tamantaman nasional Indonesia adalah buku 
terbuka sejarah alam kita; alam yang mendefinisikan 
jati diri manusia Indonesia. Namun sayang, sebagi
an darinya mulai rusak dan potensial punah tanpa 
 pernah anakanak Indonesia mengenalnya.

Ketidakpedulian terhadap taman nasional mencer
minkan pengabaian kita terhadap lingkungan alam, 
yang antara lain dipertontonkan lewat tragedi mema
lukan kabut asap kebakaran hutan setiap tahun. Tapi, 
yang lebih penting, pengabaian pada identitas diri 
kita sebagai bangsa.

Memperkenalkan dan mendorong kecintaan pada 
taman nasional diharapkan memperkuat kepedulian 
kita pada pelestarian alam secara luas. Dengan 
 begitu, kampanye “hidup ramah lingkungan” tak ber
henti menjadi slogan belaka.

Di Kepulauan Seribu, tekad melestarikan alam dan 
mengembangkan wisata alam, juga hanya akan slogan 
belaka jika pengurukan Teluk Jakarta berlanjut meru
sak ekosistem dan meminggirkan masyarakatnya. 

Namun sayang, 

sebagi an darinya 

mulai rusak dan 

potensial punah 

tanpa  pernah 

anak-anak 

Indonesia 

mengenalnya.
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