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Sample

Date: I December 2003
*Urbadsrsi Pasca-Lrbaranl

Tiq talun, sea'si Lefuor. kf(Aota
bw sprti Ja*arta &t Surahy jamlah
paA4n elah funlnh Perta nlnhm
irri akifu rya penmdik menfuwa wnI
stfuo4s lwtg 

'lurllrrvr/' merdat tc k /o-
btabew.

Padahal meradau di tota b€sar
scbenamya hhan hal yang nrudah. Tanpa tempat
lirygal, p.ke"jaa" dan karampilan yary
memadai, kanm pa'antar lfi rken rg.lulta
Keberadaan nere&a ini jelas akan meoambeh
nuyun masalah di kota-kda bcsar yang selama
ini zudah sedemikian dip.rsingkan dergan
berbagai soal,

Nanurn kedatangan mcreka ini buk n
tarpa sebab, Kcbanyatan mercka daang karcna
tdm n ekonomi dan ketiadaaa tapangan k€rja di
pedesaan Oleh karena itu, merartau m€Bjadi
sahh sert pilihan di sampiog msqiadi t€nrga
kerja di luar nqeri.

Penyebab ubanisasi itu ada di hulu. ada
di pedesaaq di provinsi tet8nggs kdalda b€sar
sepati Bamea L:mpung Jabsf, Jat€rg DI
Jogjakuta dan Jatfun Penyebab kemiskinan pm
sudah scjak dahuiu juga srrdah dilcetahti, yaihr
lcaena frltor p€odidikaq tidak mcruanya
kcsempatan berekonomi. kebijalan sepihak dan
ketidakadilan lainnya

Karena itu scb€narrya tiap dactat perfu
msr*ankan patingrya memberdayahan warga

sesai dengan asas oto0omi
dacrah- Pemberdayaan it! hkan hanya demi
mem€rllhi haJkat crtonomi ya.og mergut'mrkrn
nrcr4urus daerah sendiri, mrrun lebih hras
cakugamya dan lebih komprehensif solusinya

fttri berotommi adllth rrenrenrhi
hartat tenanrsiaan rakyat daerah sendiri deryrn
mernberdaFkan rakyd das'ah sdringga tilak
membiarhn rn€rc*a terap bergcftt dengu
kemanusiaan-

Dettgan nrercka bisa raap
bettahan di karrymg rcqiedi
tienteng ekonomi pedesaaq menjadi p€n]'argga
pembanguanan di wilayahnya. Merdo juga etnn
lebih s€iara dagan wrrga' dan rakyil daq-eh
tct'ngpf, bal*an setara tinght ekminF
dqao rakya( lwel putuaan, yang sdrma ini
mcnjadi semacam iming-iming bagi m€dca-

Analysis
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Yarg juga perlu kita pihirtan jug
.d'lah adarya lembaga lintas daerah dan
provinsi Di sini Pernkot Surabaya misalnya
harus bdrerja sama dengan daerabdasf.h atar
krhrpd€rr letaqgg4 dalam
kemisldmn dan keidatberdayaan di daeralF
daeratl

Paunganan itu bertujuan agar setelah
berdaya dan mampr raktd ridak
lagi t€rgiur umk melanglang buam dan
bertualang di kota-kca besar.

I-embaga limas da€rah ini rn€ski
nanpak tedalu ideal, tapi harus dimrrlai karma

solusi penyeleseaian nrendasar
ubanisasi.

Dre: 2 Decernber 20O3
'GejolakdiPepa"

P4ua bergejolak kembali meqjelang
apa yaog dinamalan HUT merdca- f/t€ma€
separatisme masih merupakan salah sNru rmsatah
besr yang tcrus dihrdTr Regrblik ini. Dryd
ditatakan bainra separatisrne semacam ger-akan
yang tizl" hmjung padam mrsa fts rna.se. selalu
saja ada yang berteinginan m€nrisahkan diri dtri
Nqara Kesatua R€publik ftdon€sia (NKRQ-

Al.{rnnya yang scbenamya bsmacanr
macam. Tet4i yang paling barfak kaem
kecora terhadap pemerintah pusat- K€oesa
s€bab prsat dinilai telah mempcrlakukan mereta
secara tidak adil.

Cot*rhry daerah 1mg halta rll1mbey
ulun. Kekaywt merefu dhrras, dise&x rwry
ydihT Wrg merwtss hemfuli fe dMaL aflL
Mata, nurnorllah pemberonakaq keingirun
unn* merdeka- memisahkan diri dari NKRI-

Gerakan separdisme j"gF masih
bercokol di Papua. Setaliprn tidak selebat yang
t€dadi di Aceh, ger'akan di Papa
rnasih scp€rti dalam sekam yaqg slap bfrkobar
s€tiap sart-

Tanggal f Desembcr, scmua persoahn
yang melilit P4ua inr meqiadi hanger kerrbali.
S€brb, I Desember diangrp sebagti hari ulsry
tahm Papa Trry f Descmber n:be, tiq kali ptda
sejunlah otmg nEngiba*m b€ildsa Melancsia
Pqgibaran bcnd€n inr secara politis" sdahh
hilCi masih bercokcilnya keingindn eemisahh
diri dtri NKRI.

Papua jelas masih terus noyimpan
geirlak untuk merdeka Kfur ini xhtwnsu
hoem knlnbla Shq> prcrnnoh psa-
Mafiar Presidel Abdrralrrrran Wahi4

menganggrp Bidang Kejor"a sebagai
bcnds-a kulnral. Bahkaa Mendagri Hari

Emotive langrrage
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Sabdno m€nyatakan perayaan t{UT Papua dapat
dilahtkan di rumah masing-nusing rstl s€cefa
da-t rydCalrrlcr-

S€paratisme jelas tidak dag diatasi
dengm sikry s€t€rgah-set€ngah sep€rri itu. Txpi
tfuhk juga diarasi dengan sikry roger
pqnoirtah frusar, yang mengangap ua,,ling,
bcnr. Dengan dua p€d.ir. ini
gcjohk di Papra mestinya dapat disdcsaikan
deogan lebib c€pat da, lebrih btal(.

Tqapi yarg jup harus diakui
psn€rirtah akhir-akhir ini juga prya andil bcsat
mendorong tujadinya pot€nsi di sintegrasi

Pemdsraa Papua menjadi tiga provinsi
yang nendapat di dasah rsus
dilanjutkan. Kemudian yang juga moimbullan
pedawanan adalah dibentuknya Komisi
Pemilihan Unnrm kian Jaya Barat-

Ini sebenarnya lak p€rtu karc{r8
sebelumny4 srdah ada Komisi Pemilihan Umum
Povinsi Papu4 yaqg nrclipr*i semua wilayah
Pagra sebagai sdu povinsi. Termasuk wilayah
ya4g kemudian menjadi $rila1-ah Provinsi lrian
Jaya Bara, Mak4 k{jadilah sernacam dualisme
di tubuh KPU daerah di PaFa Kdru
peilr€rifiah raap saja berbud s€p€rti itu dan
memaksakan keheadak zulit kiranya 'nengembit
hai warp Papua urruk relupakan cirs- cifa
memisahlan diri.

Dae: 3 December 20O3
'Penegakan Disiplin llarus Konsiscen"

Libur Nasional selalu saja menjadi
pertara. Petara klasik yang munorl adalah
kebiasaan bolos kerF para pegawai nqed sipil
@NS), cuderung molor aau arerrzri sehari
sebelum libur dan sehari sesudah hbur dengaa
berbagai alasal utuk tidak masrk kartror-

Salah satu alasan yang seolah-ohh
memperoleh pembenaran bolos adalah libur 5ang
jet,rh lrada lrai 'kei€pif

Urtuk melawan kebiasaan 'h-i kei€pit'
itu p€m€rintah membcri trmbahan lihr tiCF brri
kda PNS berkeoaan dengen ldul Firri ymg

,jatuh pada Sclasa dar Rahr Mak4 jika ditamtah
libur Sabtu dan Minggrr total libtn ldul Fitd
re{adi sanbilan hari.

Pemerinta$ kemtldiian men#rllak *El
menindak tegas pegawai negrri yang ti.lrt
rnasuk kantor pada Seniq I Desernber lalu
Edaran bski gerta&an itu disanpaitan jafi
sebdum Iful Fitri.

Emotive language



Hasilnya" kebiasaan membobs rnasih
saja tajadi, Libur panjanC yanC rlinifuali
sdama sembilan hari belum cr*up bsgi scbagian
PNS. Mcreka rerus saja memperpanjarqg liburaL

Menteri Negara Pendayaguanaan
Aparaur Negara Feisal Tamin, meninjau
sejunlah karnor pemerintahan kermrin pagi
Yang dijumpai adalah masih ada srie p€grrd
yang tidak mas* kerja dengan alrsrn Fr{g ridak
jelas,

Hoi pertana kerja steffi libur
p$&tg membukikan fuIwa disiplin kxrja
pegawai mgeri .ripil kita masih pkk Disiplin
Ftrg lot gw ini ditrnrtmuhlt oleh <fi"tiptrin yng
lembkfuionsn

Meski Med€ri PAN Feisal Tamin
meayodulcan angka-angka statistik bahwa
jumlah pegawai negeri yang bolos sctiry usai
lihn Idul Fitri menunnr dari tahun ke telnra tqi
tak dqd dbungkiri disiplin PNS rendah-

Kita sebenarnya layak berg€firbfua
karern junlah PNS yang maqgkir "€ti"n usri
libu I&l Fitri mernrun &astis dari tahrn le
tahuar. Akal tet8pi, itu belum nernberikan
glmbaran apa-apa tentarg prodthivitasr
loyalitas, dan dcdikasi tchadap pelayanan
tr$lik.

Karena itu sanksi tegas harus
dib€dakukan- Kampanye tentarry disiplin lnrus
semakin hari sem*in diglakkan. Fdra pdabat
tiqBi harus menjadi pelopor -peloprx disiplin.
T-p" rn , diriplin tidak lebih dari raaila-

Dan bukan hanya soal libur nasiorul ful
saja yang sebenarnya harus dibenahi- Disiplin
tiap tudlah yang sebenarnya t€rus harus
dtpelihar4 karena melaui disiplin yarg rerus-
men€rus itulah akan membencuk pcritehr Fng
cromais dari para @akunya.

Kaika negra masih menjadi sunber
dinamika ekonomi s€e€rti fndoneia,
kedisiplinan I'I{S crngft meneno*an kennj.,rn
bangsa ini- PNS yang korup dan malas alan
nenularkan korqsi dan kemalasan

Keceuderungan meningkaftJrr disbtin
saar libur nasional ini harus terus dipr4uk Tcryi
se&ali lagi yang tak kalah pernirgnya adrth
kqnistersi dan kebcraniao unhrk terusmencrulr
nenryerbaiki yang salah. Disiplin yrng lemb€k
tidak bol€fr dipelihara

Non-seqritur



Dne: 5 Decembs 2fi)3
'Bcrnng Kusrt Pernhrmrhan KH Asmrni"

Kasrs pembumrhan K€tua De*an
Syro Parai Kcbangkitan BaDgsa (PIG) Jatirob
KH Asmuni Ishak rnenjadi bcnang kusut, Rurrrr

Hal ini terjadi karem terlanjur nusrk fte
ranah politiL S€ftingga penangamn secra
krirninal murni menjadi lebih srlit karena
hipd€ds+ipdesis yang dikenbangkrn polisi
akan berbenturan dengan anrmsi-asrmsi politis
di nusfar*at.

Di samping hu, hasilnya behrm tertu
metrdaFt lqitimrci Karqa
mssyarakd terlanjur mcmiliki keraagka bahwa
panbunuhan ini b€datar belakaq politik
Dlambah ada kwrrigaan kaerlibatan srae
(nqan). Padahrl polisi menpakrn instilusi
strte-

Pagaloan K€tua DPC PKB Jatiroto
Husein Cholil bahwa dirinya diimimidasi dan
dipaksa norgakui sebagai pelahr pemhrnuhan
KH Asmuni oleh aprat p€nyiddq jdls
memp€fuw€t persoalan. Mat tidak man dapar

masyrakrr bahwa state
t6libat-

Kcurigaan masyra&at itl. iug
dildarbelakrngr kagrs Tsor Ninja I ahrn 1999
di mana ada kecurigaan ke state. Sampai-sampai
Bup*i Banyuwangi .Purnosp Silit harus
istirahat di tengah jalan karena diorigai scbagai
aparaf strle ysng tedibat-

Menjadi lebih ruwet lagi karcna tajadi
perbcdaan persepsi di masyarakar Msalnya
arlara Patai Keba$gldtan Baqsa (PKB) deqpn
I\hbdldul Ulama (NLI), dua insrirusi yurg saDa-
sama mempunyai KII Asmuni lshak Di samping
p€4gurus PKB , KH Asmuni adalah rotoh NU-
fa pernah menjabat sdagd Keiue NU Jairoto-

PKB melalui Qrs Dur terus tcruqg rllik
petcaya tedudry penyidikatr yarg dilahrhn
polisi. Sememara Ketua PBNU KII Hasyim
Muadi mernirta
polisi.

Mencuatnya polemik Gus l)rr-Hasyim
Muzrdi ini mernunculkan persoalan banr yaog
ruwet Ftla- Masalah petrrbunuhan KH Asrnrmi
bahkan tergeser iol€h isir p€rpqhm Gus lhr-
Ilasyim. Pcrbedaan kcduanya dianggry dahm
kmtd<s dvalitas menuju hrrsi kepisedtnan
kedn tokoh tersehl.

Masalabnya sdrarang adalab negainara
pcrsoalan pembumhan itu squa depat dihrka
sccara gamblang Apakrh ada unsur politis can
s€iltata-mata kriminal murni -



Unu* itulah kita nengharaptan polisi
mclakutan pengu$tan secara transparan_ fidak
salah prla kalau polisi melibatkan masyant(rt.

Msalnya, rnenyertakao wikit NU dan
PKB. Hal tkmiki<m bafro, furuti membiofum
irrslitusi Jrrl/ai dinfuh-irtah nrcloinfut wttuk
neagefeHilkan penyelidifut dabn uti agm
net@ Iegitimsi rwgwalal

Perryertaan itu seberurnya
juga bemilai pengawasan rerhadap lenbagE
kepolisian Kita nreliha! pengawasan ke lembrg!
kepolisian sanga lemah scjak polisi re4isah dari
militer.

Kalangan politisi ^gar nuqgurargi
irtervensinya ke lembaga @olisian
Pernyataan-pa'nydaan politik yang scbenarnF
bermansa losus pembrmrhan itr
utrtuk keperfingan h{ushh
dihentikarl S€bab, hanya mqersun
pcayelidikan secarr tudas.

Date: 8 Decemb€r 20Ol
*Tindak Tegas Pernbobol Bark

ktelah terpditrl'a pnhofut BM
sbesr Rp 1,7 trillin Lini gilirot AN k ktl
slv-vr h, 291 milio. Dor *loli Wi im
nembukikot fuhwa ptgmnwt te@ futk-
ko*w6akmalt

Kini kejaksaan tcrus menyidik kas.s
bobolnya BRf @ant Rakyat Indonesia) seoilai
Rp 294 miliar. figa tersanglra kini ditahan-

Kaigp rcrsangka yang ditahan adalnh
Kcpaia Cahng BRI Seoen Ir Dcden Crumilar
yang diiahan sejak 3 Novernber 2003 laftL
Kepala Cabang Pcmbantu BRI Tauh Ab6ng
Agus Riyanto yang ditahan sejak 20 Norcmber
2003, dan Kepala Cabang Pembrru Srrya
Kmcana Bogor '4rng ditahan sc.iak l3
Novembcr. Ketigmya kini ditahan di Rutan
Sat€ilrba.

Dari kaerangan Hurras Kejatsaen
esrmg tflmgkap bahwa rmeka menyidft kasrs
dugaan &orupsi ini bukan das |rponn dari
direksi BRL lksus lersebut adahh mrnni teruran
masyr.kat.

Bahkaq lncmmrt t{umas Keidrguqg
Kakanwil BRI DKI Jakarta tertesm nciltry.
rurupi kass ini qrat dilalrukar p€nyidilcarr.

Kasus ini betnrula k€tita tsjodi
trdrsal$i dcposito on call dari BPD Kaltim ke
BRI S€ner senilai Rp 100 milir lcbih. Namun,
pada hari yaog sama, ada fatsimili dari BPD
Kahim ft+ndr BRJ Caberg ScDGn ryE
mcndndahlran depocito tcrschrt le rctcning PT

f664iy6 lengu*ge

Ha$y geoeralizdioo



Delta Matrnr Ekspefindo (DME). PT DME ini
dipimpin oleh hrnr Utarna Hartono dan
komisarisnya Yudi Xartolo.

hlu kerudia4 BRI Cabary Saen
meltransf€f, rekening tersehn hanya berdasartan
fatsimili dari BPD Kaltim.

S*ali lagi ini membuktikan lemahnya
marujenmr pe[bankan di lrdoneia, tanpa c€k
dtn ricck serta tanpa verifikrsi wng lamung
ditransfer ke PT DME.

negitu juge dengan adanya penjamirun
degrsito t€{tadap BRI Cabatrg Pembamr Tanah
Abang, di nnna uang juga ditransfer rarpa
v€rifikasi. Padahat permirfaan pemindrhen itu
adalah filcif alias palnr.

Berulangny lca*s pmffiian fu*-
fun* pbt merah :remakin phs dixlnblan

Sfup pimpitwr &n pn*rintoh Oleh
sebab itu pemaimah dan pimpinaa bank harus
bersikrp keras teriadap po'a pcnjalnt pe$a*an.

Membibtlu sifirci elannni ,rciotmll
)'@E tercermin fui stabilibt frwdal tentp a
t ulsih !;ergiat rqmh kuem tiht diinfuryi
futtgor perulnlwt Matn fu, Ierilaka.
leruratefui sittem perfutb, nuionl-

Sebenarnya system opsatirg proce&I'e
yang dibuat talalgan pelbankan edah sarryat
bagus dan dinrsrn dengan blaya mabal tidat
aJ<ao ada artinya talan siknp pimpinan lcmbek
terfudap diri sendiri aaau lingkuEannya lemah-

Masalah ini juge tat ted€pas dari
lenuhnya pengrwrsan BIJMN. Ada tcsan bhu"a
proses r*ruitmen dird<si dan tomisaris BUMN
scrirg tidek transparan di lknor McrrrEg
BIJMN. Akiba.nya pengilrsaD ridat o+ksimal
karena orang yang diberi tugas tak lredibel-

Due: l0 Docember 2003
*Masyarrkat Harus Sddctif Isu Teror Mafura"

Martan merteri pertahamn ea Presiden
KH Abdrrahman Wahi{ Mahfird MD
mstgemukakan, adanya dda opaasi r€ror drn
pemhrmhan dengn bayaran murah terhadap
ulama di Madura

Data yaag. mbnrnrl Matfild qrtup
lengkap ini rclah disampaiken ke Polda Java
fimur, Oktober lalu. Tctapi tidak ada targapan-
Urruk itulsh ia berencaru menlnmpaiken
laporan tersehrt k€padr Kspolri Jcrdcral Da'i
Bschisr-

la memfutra agar dda t€rs€hn
dipertntikan secara serius oleh kepolisien Umuk

Single Canse
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mcnccgah berulangnya kass teror dan
panbumtnn ulama di seiumlab &erah Jawa
firmrtshrn 1998-199.

Pengungtapsn rlrta oleh Mahftd ini
mengagettan kita. Sebefumnya tita dikagFttat
detgan pembururhan Ketua DPC PKB Jairuo
KH Asmuni Ishalq yang hinga s*arang belum
jetas perkaranya.

Walau tidak serla nena ada kaiun
dangan pembunuhan tersebut, t€i8pi dda 'ang
diurgklp Mahftd ini seolah mempelhra dugran
bah*a pembunuhan KH Asmuni Isbak ini
benuansa politik.

Di nnping idr, praw nemju pnilu
2(N4 ini poloh thlan biry*ai bimimlinn
tnlittk fun ss.tnm pry jeli lwfu, ohldt
kiai, ulutu, thn garu ,rgaji. Yog dikcwfut
*fugai fusimp PKB. Jr,hirrpp @t
mcnimbullon kesn hlwa e,vrnm Emr ini
,'dnldrPKB.

S€kali lagi ini hanya kesan Daa lasan
ini lahir dri informasi yang carut-rnanr- yang
bisa saja tepentingan politik memasrki remh
krimfud-

Kepentingan politik apa? Bisa rmnrk
tsor d€trgan tujuan rnenyebadcan ketakrlan
ralcyat agar tidak b€rpartisifi pada pcmitrr
Terur utuL mmggemlxfi p@i Urtemt

Tetapi juga bisa politisasi lrinioalitas
justru unrk menaikkan parnor politik partai.
Urtuk mempercepat proses konsoli,rrsi dalas
bbuh partai itu ser'diri- D€rryan meodptatsn ist
lawan bersama maka a&a dipo'oleh tondidasi-

Unfirk iru kira b€rhrap lrdahfird MD
tidak hanya melonarkan letuprn sepofiry-
potong- Dda yang $mir jargar k€buru
dilonfarlran ke nusyarakat. &bb bi wa

MdfiiI wqd terkcw, fua
lwrg dilotttukot ttu.sih smir-

Pengungkapsn daa 5rang sepcomg dan
masih sumir , prmya pcaui membinguqfun
mrsyarrkrt Apalsgi rrcnysngkrt to&oh
masymkat s€p€rti kiai maks bal dc.nikiarr
saryrt seositif

Lilnt qja di furah&erah sbwry,
wtt aL Hai fut pn& pwtren mlai 6jW.
Bagaimana dangan kiai kccil, guru rg4ii 5aag r
tidak dtjagC qakah tidak mcnirsullon
keduan.

Polisi kita harapkan l€bih fo{krif
terhadap ,lar' yang dilontartan lrfahfird MD-
Polisi memiliLi fu ira
nrcmikk lnlxtaan horyaenssi nwarnt

Slippery slope

Emotive language
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Kalan memang .lafa yarE dilontartan
Mahfud memiliki bobot kcbenann, rnaka polisi
harus meqakui dan nrenindaklanjuti. Tirtah
pcriu matu kedrhran masyarakar. Buhmhah
masyaraka mcmang mitra polisi.

Sebalikny4 kalar data yang dilortartan
Mahfrd ridak memiliki bobor kebenaran yang
signifikaa polisi harus bani menyampaikan ke
masyarakal. Biar masyarakU yang rrFnild" isu
1€:r0r di Madura itu sekadar Fomosi dan

terselubung rt ulcsh memrrg
memiliki kebenaran.

Dde: 12 December 2003
'Pemkm Pdanggar tlAM Terbesaf

Survei Rakyat Mskin Kota menemukan
daa bahwa peruerirfah kda d8u p€lrrcdilah
kahpaten merupokan pelanggar bak asasi
manrsia (HAM) tsbesar. Meliprni 70 perscn
dari sehruh kasrs pelanggaran HAM.

Bau kernudian disusul instiusi lain
s€O€rti pgusalEan daerah pasar, polisi, dinas
p€rhuhingsr\ pdusaltaan swasta, p€rn€rintah
provinsi, majikan nrnah tangga.

Intoor lerkw oleh
penfA Uan IEnLab, sagd wjo lulat
lremdiot 1t<otg nenjdi k rhat ,t'rty'iitas
eiloh p&gqrg fraH lirrp (PKL). Dis.ts.tl
lrarga stren kali, pcdagarg pasar, iuru pa*ir,
pengturi rumah srsm, anak jrlanan, sopb,
warga kota pe$baftr rurnah tang€r-

Dds tt sit srrvei di qss rnentnjuktaq
kecuderungan pernkot dan p€mtab kembali
kepada pola Orde Banr. Yaitu adarf ketiahan
dan tekerasan state (negara) tertadap so{i€ty
(masyarrkr).

Pada rwal-swal zarnan refornusi.
keirerasan dan kejahran stlte berlorrang heaa
negan dalam keadaan tidak berdaya- Sad ih,
tcrjadi arus balik serangan dan'balis dendem'
rusysnkrt teftsdsp nqsra yang merepresinya
selama Orde Baru.

Sel@@rg ,Egfra *Frti lr;t &k tnlar
&rfurn alos porsisirq'a yng tihh berfuSp;
difuae4a snv,w a*al<wal refut wn. M,
ltong nrc4idi sc,gmm fulorrwk

1wry fuIu netfuitik tegna,
neldnlor tclonry*nn uakayog IenaIL

Mah terlilntlah PKI. ttwVa stren tali,
jwu WHr, pefuory pw 1lotg ,rwiod
Lofur. Mer*a adalah kelompok ntasyaf,akat

Non sequitur
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yeng refiar. Yang tidak memiliki keberdayaan
politis manprn hukunr.

Xila en tC ytak nenykgfur
Ingairrwn PKL yotg hoem toltoLs llatts
italo, .li trobe, digdntk digonyzrg, difum-
hiru wqni laflglai tol tvrdrya

Pemkot dau pemtab talunya mereka
itu mefanggar aturan kota Pa&zInI atur@, it !
.librnt @W mengtnfuhkan msib ttogany.
llanya scmaa-mata kepemingan elile dan gengsi
pem6irtah.

Pemkot sau pqnkab seperti tlhk mnr
membuka mata bahwa PKL, pedag.ry pasar
adahh larup perekoromian rakt4d- Apelagi di
saat perdconomian n*sional terprnrk seperti sat
ini

Ufiuk ituLh kita neoghfapl(an
pemkot atau pernkab melahrkan geralan marras
diri ryakah sudah berftrngsi sebagai pq€mban
amnar p€nd€ritaan rakyat (arp€ra).

Haruslah irgal, penerindt itu
ttgaltl4lalrrclalrar ri Menp'4fot&n

rpsibnyo- Bafran nengn1wry,
Kebahagiaan nqara Eh|.fr bila

melihat rakyatnya hidrp danai sejahera ffAM-
nya terjamin-

Hoasloh stb Inlpa dengu, irr.likav
cfugoi HAM krk , nnle
Tnnertlal itu telah menjali ,alfutt. krbad
ofiaSn Kalau ileh hegit t" jog@r rwqf@t
rfu Lepercoltw:r fui ,rraslwafd- hrg^,
mirrpi lerjulh, cinu karih ro@ ululqt
peacrn*4n. Jmgot lurlwq Talur fut
n qrrberiko, berkah ktryla pen*rtttdn yg
&mikiot

Dce: 16 December 2003
*Tertangkapnya Saddarq Modal Baru Bush"

Maman Presiden bak Saddan lfus*in
dispatikan ditangk4 f4 Desember di wihyah
Tikrit trrnpd kelahirannya. fa ditarybp dalem
q||d'r op€rasi ofensif dengao k&prrn 600
t{trra AS.

Saddam tidak renrbultikm jaqiinya
uruk memberikan pa'lawanan sampci ttr drah
ttrakhir kep"da Amffika- Ia nrenyerah derrga'r

, mdaL
Mantan tinar lrak ih! 4itmgkrp &lam

kodisi sangar kelelahan- BadannF hrus. fa
harya ditemani dua orang kawannya

Paungkapan Saddam ini disambut
dahm tiga versi. Versi pstamr $bagiatr
mcryarnhtr derryan suka cita Mcr*a
menembattan senjara ke udara- Berryeoyi dan

Emotive laaguage
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mcnari. Ms*a adalah orang-oratrg )rarg m€rasa
dizalimi Saddam selama bcrkuasa

Yorg gembira pala ubloh pa
'tocka'Anvrika di IraI yory nerglwrrlnka,
.lirt Leryla Ameika. Dengam r€fl&gkipnya
Saddarq peluang msd<a urhr} segga
membangun kelorasaan di lrak akan lebih cepa
kariera sela$a ini Saddam menjadi simbol
pa'lawanan terhadap rezim baru bon€ke AS.

Adapm versi yang b€rdlka cirt addah
rak'"d Irak yang mectsil Saddam adafah
pahlawannya. Berta' tartsan Satrarq lrnk
menjadi negara t€{tcsar di linghr"lg'n Arab.
Saddam membawa lrak dabrr kemaknuran-

Saddam mernang keras. Setiog kali
mengabaiken bak asasi manusia saar Hilrasa.
Memerirrah dengan tangrn b€si. Tllak tolqan
terhadap kritik

Fhl demikian mcmarrg tidak cocok
datam konscp Barxt. Tetryi menggv pmikirwt
tr litik at li<thli Arab Huilc Wn nelaladsnt
lnl yug tept fuem lrrngsrr Amb ita nlit
dipersu*ot Terlala fuquk biwa ydikl
kerjct Male<t dibiltuhkan penrcrintolwr luttg
M, ttrat

Dcngan dernikian, dalam konsep
pemikiran Arab klasilq metode pemerintahan
yang dipakai Saddam tidaklah sepenuhrya salah.
Alcan dinilai salah kalau yang digsnatatr ukuran
Barat.

Yang jelas mendspat kamnlngan dsri
tertangkapnya Saddam adatah Presiden AS
George W Bush. Ia merdrpat nrodal baru dan
sqar umk maju ke pemilihan presiden tahun
dqan

Busfi sebemrnya sldah terpruk dahn
bursa presiden. lnvasi yarg dilanjuthn dagan
menjajah hak, memerosckan poprlariusrya,
Apalegi dalihnya invasi bahrva bak oemiliki
senjaa pernbumh massal sarna sekali tidak
t€rbutri

Ditambah keglgdan m€nangksp
Saddan Bash betw-lerw eprti bebek lumph,
etelah gagol metwtgkq Owtn bin La*n
tsilpun Fguau Afthaniwn MuIIdtOnw.

Kemungkimn bese Bu$ akan
memerintahkan agr Sdam dirdili di AS
s€perti Presiden Panama . Noriqp Abt
memerir ahkan Saddam dijeblockan lde penjara
Guanamo yang angk€r.

Bush pasti khawatir kalar Saddam
diadili dalam pcngadilan terhrta di Baghda4
banya akan mempcrmalukan AS, p-lt - *,
alor memhaha bery ailwry AS. Irat
nenghf,rrtnka AS, tetqri lagiltt e
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*epflinggt setdiri berwna Isrul, ,{S

Dengan tertangkapnya Saddam, belum
t€ntu p€rlau/aoan rakyat frdk tertadap AS
menngendor. S€bab AS t€rlanjur dicap sebrg"i
penjajah- Dan kenyataanrya mem.ng begitu,
Kenyalaan pula dijajah AS rambah seqsara. Di
Irak aksn sqera nnrnanl Saddatn- Saddan baru
yarg memberikan perlawanan tanpa alftir.
S€perti semboyan kiu pula: Parah sau tumbruh
s€rih.

Dae: l8 December 20O3
{rrgeq $ss ffimjernen BNf'

S€t€lah ramai dengan masatah
pembobolaq Bank BNI bfrbeuh dengar
merrilih anggota derran komisaris dan diref-si
PT Bank BNI. Dei anggotN yang trpilih dan
beragam mengisyaratkm tekad udruk
mengernbalikan instiursi ini kepada jalunrya-
Narpaknya kehadiran orutg-orang luar alon
memudahkan pembemhal delas bank tersehrt-

Problem yang harus dita€ani pada
bank yang grnya luhrngan dengan kensd*aan
bangsa iai sudah diketahui yakri, perbaikan
psrgawasan internd. Masalah ini menyanglut
perbaikan po'aturan dan mentalias marrusiarya-

Bank bobol terjadi karena siansi yang
memungfrinkan s€rta tersedianya peluang
Penga:*onr sgd lerrrdh koem sit4t legas
hnhmt keivibaliot tbi lroAe izr. Yang lebih
sering rnengemuka adalah sikap permisif atau
berdamai terhadap kcslitan dan kesalahan.

Kabu nrau diuruL ju*lah
perqrelewengan di sektor p€rbankatr memtDg
jarh lebih besar kaimbarg daru yarg digunalian
krdustri Pesawgt T€rbaqg Nusantara (IPIN)
uduk nrcmbuat pesawEt t€rbang! I{anya
bedanya perlggunaan dana IPTN dikaitkan
dergan isu politis.

Pefternbangan etonomi sejak 1970-an
tidak tepas dari peran pqbanhn sebag.i
peoyalur dana k€pada masyaralm. Pcran
perbanlran makin menonjol setelah pemerintah
rnenerDitkan kebijaksanaan pry Imgizinlan
perdirian ba* baru dengrn modd sctor yatg

'qrngd rdnim Rp l0 miliar- Tujuamya cuhp
id€al yakni membuat masyarakar nEjadi bar*
minded dan menggiatkan pcrekonomiin

Tctapi sisi pengam/asat yang dilakukan
otdita$ nroneter saDgat lemab scbrb
pcoambahan iumlah bank baru tidal diimbargi
dangan peningtatan ternga pengawas dar
p€rahlran yang memadai.

Ernotive laoguage
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Sementara unit penganns yang
diharapkar tidak tersenUh rnlah funrt seoag
bermaitr bayang-bayang- Beberapa bank yary
sabarnnya juga dimiliki Bank ftdmcsia malah
runtr kejc$los.

Karena itu Dewan Dir*si dan
Kombaris PT Bank BNI Tbk bagaimaruprn
harus melakukan terobosan efektif .tan bijak agEr
BNI menjadi lebih seha, Dalarn koraes ini,
pembemhan tentu ridak bisa bersifa. meraa
l<arena tak semua divisi arau kar5ravan BNl
mernbawa bakg

Pembenahan ke dalan\ sep€rthya
merupakan sebuah sasaran arfua guna
menciptakan Bank BNI yaog maargr
menjalankan fungsi-fungsi perbanken dengan

Misalnyq fungsi iuermodiasi ymg
selama ini sulit dilalutan pertmlon pa*
ullnrflmya

Secara ideal, maoajemen ku juga
harus bisa mernbu*tikan bahwa rnereka bisa
mengcmrdikan bank ke rah yarqB l$ih baik
s*alipun tanpa orang asing di dalanmya. Hal ini
peating untuk meaunjukten bahrva bangsa
ftdonesia trm trlampu b*erja &n punya

sederajat deng;ar bangsa !ain.

Date: 26 December 2OO3
'Beratnya Menjadi C.aled

Calion legislatif ss8t ini bolet di"lc"ra
zupo- sihrk mempersiapkan dirinya menjelrng
Pemilu 2004- Mer€ke ssd ini sihrk-sibukrya
mefigurus srrat-strat untuk mememrhi berbagAi
persyaratan yang diberikan oleh KPU-

Ruwetnya pers)raralan ini anara hin
kar€na tidak jelasnya p€rE/arer yrqg diajukan
KPU- Contoh- Apakah surd unda kelakuan baik
orbp diperoleh di kerror polisi s€{€mpat atau
harus ke p€ngaditrn? Pengadil,an tingll apa?

Pasyaratan lain juga bisa bikin puyeng.
Seor-.ng caleg rrmerlulan $rat k€sehdan_
Menunf KPU sudah ada fdmulir stod{. nomor
BB&- Nydanya, formrlir nomor BB 7 itu tllak
tersedia di seluruh penjuru trnNh rir yang luas
ini Lagi pla rumah sakit mrne yang b€{wemg
m€qgecap dan mengesah&aa formulk t€rsehtt?
Di beberapa <taerah t€rp€ncil" bagi seumg "rlegtidak begitu mudah unurk pergi ke rurnah sakit
tingkat Fovinsi umpamaqfa

Dan inilah penyakit utama di negoi ini
ya.kni masalah birokrasi. Unnrk Pqrilu 20(X
birokrasi yang tertait rmhrk meogembanglert
dgnoftrasi odcup rurnit.

Kita beragrmsi KPU bersitap tulus
dalam mengeluartan botagni p€rsyeatan darr



p€tanrar yang harus diperuhi seorang caleg.
Namn agatnya para arygotmya ag*nya t*tak
sernpat munikirkatr socara tenang dan rcalistik
kesulitan yang dihrdapi di lapangrl. Murykin
juga dikeluarkan terhrru-hrru karsra dltcsak
watru, sdfngga p€i:iituran dapst ditsGirtan dad
berbagBi srdut pandaq.

Menyelenggarakan demokrasi di nqaa
kepulauan yans palins luas di dunia (udiFrti
wilaya\ kaler dibstdingkrq Fng memt enlang
dari f-ondon sanpai Ankfia) dan mellb;r-n
seldtrr l,l0 iuta pemilib jelaq bukanlah r.Ers
yang mudah-

Karena itulah sekarang filkanlah 166gi-
tcori politik tertang denolaasi yang dip€rlulon
Setrua lhak haus meauqiuHnn kesediean
tmruk mcmperlancar pmses panyusuan caleg
umuk berbgai tembags petwakilt4 tcruha
perlmkilan tingku kahpaten.

Ymg t€rjadi ada saja kecendenaen
pada diri orang pejabat atar petugas uruk
mspersulit scbuah proses yang harus dipeilhi.
Seafan-akan usaha demokratisasi yang iqgin
ditlorcrl,g belum berkenan bagi pejabat stau
p€n€ls.

Daftar caleg sangrf pcrting dan
menerfiukrn. Sebab, berbeda dergatr pfiflihan
umum di m"sa silan\ di kotd< srara 5 April
2004, p€rnilih tidak hanya berfndapan dqtn
nomor un{ dan tanda gambar partai-

Ketokchan sang calon merjadi falrcr
yasg trrrut metrntukal pa'olehan suara s€huh
pafti di erar wilayah pencobbcan- 'felryr-

*alan persyraan aleg vkmiLior rnwt
jognr-jogan caleg 1nry furlanlitc &0,
gqgal dn *fuIibryu uleg yotg ortatruir
politik lwrg furtutil. Kalan ini Erpdi Penilu
2lNHfutw&twtrugis

Datc: 29 December 2003
'Parpol Perlu R*ening Khusrs"

Akankah Pemilu 2fiX na$i bebas d.ri
prahik politik uang? Nampaknya hal itu na.dh
jarh dad harapan- Salah satr sebabnya bcfum
ada UU yang m€ngdur rentang rekenirg rhrsus
damkampanye.

Padahal menurut b€b€rEpa peqgus,
kepc{nitit<an danr rckening l[ars6 krnFr'ly6
metupakrn syard partsi poffik sia nx-gihrti
pemilihanumum.

Slippery slope



T€iapi saat ini hal itu menjadi srlit karena
Undang-Undang Partai Politik tidak mengarur
lnlitr.

S€e€rti diungkapkln sebelumnya oleh
Waftil Kerua Komisi Pemilihan Umum (KPtf
Ramlan Surbalcl Kamis, UU Nomor 3 U20O2
tentang Partai Politik memaDg tidak
menyebutkan soal sanksi bila parpol tidak
memiliki re*ening rersebd. Sehirga, urtuk
Pemilu 20O4, parpol bisa dengm mudah
melenggang ke arena pemilu fanpa harus
memiliki rekening t€rsebut,

Memang parpol zudah menyerahlan
nomor rekeniog t€tapi tak ada satu pun dui
parpol-parpol itu yaag melaportan jumlah saldo
aw"al yang dipunyai. Yang ada tranya nomr
rekcning d€n8rn jumlah dana kosorg-

Saldo awal ini penting dan bisa menjadi
pecoalatr t€rs€ndiri S€bab, dari situ
sesungguhnya bisa dilacak asa-rruasal dana
taryanye apaloh dari sumber legal *au
sebaliknya

Masalah saldo awal ini jugr bisa-bisa
dijadikan alasan atau cara parpol berlrclit iika,
karena kita tahu lxhwa ada pembarasan
srmbangan dana bagi parpo! Artirya bisa saja
parpol mengalihkar dana umbangan parpol
masrh ke r*eninng dana kampanye- Jelas tanpa
adanya aturan ini pa:pol bisa memperoleh cara
bagainana pengalihan daru itu bisa dilakukan
tanpa melangmr lrukurn.

Maka dari hu, bgtollk dsri
petinbaagan akan makin nlitnya mquouskan
persoelan dana parpol dan dau kampanye, malra
kita bila tru Parpol mes{i diamaldenen d.4grn
mema$l*an sanksi tegas soal rekening ktrusrs
dana kampanye. Jika tidak maka permainan
politik uaag sulit diberdung

betlangwry blw juga terldi ry llartg di,:ebat
denXpt sistem rente ekarorni otlaa pngudfl,
elit plitik, dan Fngsrn hlam sistem ini
ryni neaw{mtkan pagedn, .sefulibt1u

ytrg stfuh nrcnginveshi*an tbu
fulat, jwlah bew pia prni fut kenfuli
rnerwfrlul furbagai agq inru.9asi png srddt
di*itwttkcnfuli.

.|.fta itu t€rjadi, rnalsa oligilki partai
tidak bisa dielaldran dan konrpsi kolusi dan
nepotisme (KKN) a}an mmabah scm€fitara
rakFt akan tapinggir*an. Untuk itulah kita
s€mua harus mswaspadai keadaar ini-
Masyarakat dan I-SM bisa bekerja sama agar
dam yang digunatan parpol tmnsparan.
Kcrmdian kita juga berlnrap pada pnmes

phti* A*ilwryttga*- Stippery slope



p€d€gak'r hukwn jita nemar ada psrtai-partai
mcodapat dana il%al- Dan sdali lagi betajar dari
ka$s ini, rnaka UU perlu diamandem en agar
soal dana parpol ini bisa diawasi secra kctat

Dae : 30 December 20O3
'Partai Politik Abaikan Etika"

Pemilihan umum (p€milu) 2004 masih
bcberapa bulan lagi. Belum masanya

Tetqt fu kcryalenys ba
'l'E7gla'!S*m Wtrl mercuri tul dengot
nel&*urtatrpty.

Kita melih* di mana-mena berdera,
umbul+mbul, gambar pilpol diposang- Di
pinggir jalaa di t€mpd-t€mpd umum, di rumah-
rumrh Fib6di, di das pohon Pola
pemasangarnya mernrduHcatr adaaya

perlombaan secara keat dan bcsar-
besran

Di samping iht pa'pol nulei melakulran
kqiaan peogerahan rna$& Ada yang dikemas
dalam halalbihalal, ulang talnrn partai, istigotsall
t€mu led€r. AW pn ,nt nry4 lwrg jelas ldta
Iilrd ulnlnh bentak

Pasaiogan dan po'lombaan ini tdrh
m€'|yemfi kerarvanan b€rwo kordik
adannassa parpol. Di Jember, bandea parta!
Golkar dibahar- aang tidak ditend.

Crolkar meqpncam akan membdas.
Kalan mrti Golkar benar-benar membalas,
dipasikan srhu politik menjdi ponas dan
cendcrurg mendidii,,

IGta juea neliha kegiaan panai polirik
yary o*up provotdif. Itfisalnya
nrcnyelengaralan tegifan peqrratnn massa di
daerah yang dikenal sebagai basis po'tai lain. Hrl
demikian rkra srngd mrdah myuhrt kodik
arLarmassa parpol.

Xaryanye terselubuqg jugl dihrmhri
dmgan sikep arogan parpol Di Madura
misalnyq ada pdtai yang rneng$rim $d'r
kawasan t€rt€rtu hrnya uduk benderanya Ada
putai yang melalarkan pemrksaan tepada ntyat
agtr m€oasaq, bendera datr ginbar pdtsi
t€rsdrt.

Ap y,org Abfufutlppt ebiat*
.ielu-jelas trcngafui*an etila politik Dalam arti
sengaja melanggar atrralr. Mdanggrr tara krama
hdry UeOangsa dan bernqua

Kalan srdah begihr' kita hanya bisa
prihain dm Uertarya, man dibewa kc rnana
bangsa ini o|eh partai politit?

Hasty ganeralizabn
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Kita sebenamya berharap, psnai politik
akan manjadi ujung tombalc pengemsan barysa
ini dari ketspurutal Melalui kipnh politik
yans juiur, adil. Melelui pemikiran yang
vision€r- Melalui sikap kenegrrawana4 dahm
aai maryudepankan kepentingan bangsa socara
luas. Bukan hanya kepeuingnn kebmpok dan
golongan-

Teapi dengan realitas yang ad4 kfta
jadi pesimistis bangsa ini akan terentas dari
keterpurukan. Lihat saja parpol mernberikan
comoh pedlahr tidak jujur- Pralcik mencuri srarr
menunjukkan parpot tidak nEniliki pcmikinn
yarg visioner. Parpol tidak :nengcd€pankan
kepedingan banssa secara luas.

Urfik itulah kita berharap parpol mau
mergerdalikaa diri untuk tidak ndaAgar etilra.
Pupol trrus memiliki paradigma bagaimana
memng secara b€rmartabst. Buh memng
krera menghalalkan sqala cara

Dai situlah kita boleh urenghmp
terjadinya p€rtumhrhan d€tnolaasi di Indoocsia
Sebab. mustahil t€rjadi demokrasi jikr tidak ada
etita politik- Pelanggaran etita politik hanya
aksr melahirkan destruksi politik baru lzng
susl menyuol-

Date:5.Ianrary20O4
'Amisipasi Sapi Gila-

Sapi grla (mad con ) menycrang
Amaika Ssikat. Penyakit merna.ikan yrag masa
inkubasirya bisa raeocapai 16 tatnrn itu psmh
rn€ryerarg lnggris dan Kanada Batyak negara
di dunia yaqg meqggurtrrlrykan inpor dagfuA
sapi dari neg€ri adidaya itu.

Amerika kemudian memrding Kanada
sebagai negara yang mengirim peryakit itu ke
nS, uapi taap saja puhhan nqara yeng setama
ini mengiurpo dagng sapr dan tunrnannya dari
Amerika menolaknya-

Negrra yans iryor
drg'ng AS antara lain Jepang l,{dcdko, Kors4
China Hogkong; Kdtada. Taiwan Thrihnd ,
Malaysi4 SingaprN, Rusi4 Brasil Uni Emird
Arab. Peru, Praguay, dan 15 negra Uni Eropa

Yang jxrlu digarisbiwahi sipi gila tidak
lnnya nrasalah dag"S, telapi jWN akat
bcrfurylikasi pada produk-ptoduk turunamya
scperti srsr dan keju.

Keht'lban daging sapi ftdonesia
Demang tidak bergnnnmg pada AS, tetapi da
Australia Namun, ptodrft-god* nrunamya



oftup banyak bercdar di Indonesia sepati
dibuttitan saat sweeping di berbagai
$porrart€t oleh Badan Pengawasan Obat dan
Makarran (BPOfr$. Karena itu, kita nEsti ccpd
menyikapi sapi gila Amerika itu.

kdonesia dalam menyikapi soal sapi
gifa memang agak tedambat. S€nin (29112),
pefire{irtah banr mengumumkrm sikap
resminya Padahal, penjelasan kqsda
masyankat smgguh perlu sesegera nu.rrgkin.
Namurq heranny4 belum ada sdu Ftn firng
yary pttnye otoritas dalam bidang itu secara
rcsmi bicara. Menjelaskan kepada publik-

Padahal soal sagi gila ih, sdah
merebak seninggu sebelumnya Anennfd,
sep€rti kata Kepala Badan Kratrirt Pertmian
Tdakoso, pihaknya belum melalukra lanFlcrh
apa pun mruk mengantisipasi t|las"t nJra dagmg
sapr impor Armika Alasanny4 masih
mernmggu kebijakan yang akan dikeluglcan
insiflrsi tcrkNit.

Kita memang perlu hati-hd
mengeluarkan pe4gumunan iht krrcna akrn
bcrimptitasi luas menyangkut .fmia bisais-
Namuq mestinya jengan lambat krcna r4aa
lain c€pat melakukan antisipasi melin&rngi
konsrmen merdra

Kita memrng belum pnya catrtan soal
sapi gila. Namu4 siapa yang bisa menjamin
Cagirg sapi gila kini belum memasrki wilayrh
nqutlrltz? Kuetu pu^ttr hogm)a lebih rrrrtuh
Darl biasanya se$atu yarg nnrrah nenjadi daya
tarik konsunen, tanpa meniki*ar risikonya

Dulu kita pernah punya c'idgr dqan
paha ayam AS. Paha aysm yang ditolak oleg
beberapa nqara mengadung kolesterol tinggi
diterima di Indonesia. Padahal, masyarakat
meoolatnya. Dalam soal ini konsum menjadi
korbflL &r4 kali pngaluwn rawrya athq
agiar di nnv futang kita lnrnr ept bertinthlc
karem buleatryu ta* nangkin pzlukardu*
rekol'os gerctika Wrg fuIun ie,'s
keanwwu4u nenlnrba 1u.wr *ita.

Date:9Juuwy2O04
'Malcna Kemenangan Mutlak Mascht"

Pasangan Maschut-Ediamo men rrg
mutlak dalam pcmilihan Wali Xota Kodiri. Dri
30 kuni yang ada di DPRD, Mscht
mcngutongi srara 29. Smr sra dirchrt
pasangan Sujud Kendar-M Zaini. SodaDg

Non sequitur
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pasangan Bambang Supriyono-Yulianto tidak
mcrncperoleh sara sama sekali.

Soal rusclnrt bakal menang; sedah
dap6t dipr€diksi jath hari. Karena kinerjalya
dinilai orkup baik oleh masyarata. Deqgan
gayarya yang low profile, dia bisa
menggeratlan potensi masyarakat-

Ia juga pintar menyena4gkan bati
masyaraka. Coruohnya bagaimam rukses dia
meryembangkan Pcrsik Kediri menjadi juara
Divisi Lltama Liga Pro lrdonesia. Pnestssi P€rsik
yang spektakuler tdah mengangkn cftra dan
kebonggaan masyarakat Kda Tahu fui

lrdikdor-ftdikra sosial dan ekonomi
menrang mengalami selaoa dipegang
Maschut. Pembangunan infrasukrur b€rtambah
sehingga kiprah pemerfutalnnnya dirasakan
nktrrl-

I{ubungan lr,Iaschut dargan DPRD
saogat baik Sejak awal sdah terdeagar kabar
bahwa prtai-partai kunci sperti PDIP dan PKB
akrr memilih dia

D€ngnn drkungan lahir&tin dati
rakyaL maka insya Allah Maschut s!s11 sgle'net
dan srkses menjalankan pemerintahamya
periode kedua ini

Yang mengejutkan adalah hemerungan
mr*la*. Ini spektakuler. Ini yang tidak di.tug,
sebelumnya. Ini yang pertama kali terjadi daiam
sejar-rh pilwali di ftdonesia sdama zaman
ReFrrnrasi.

Bahkan pada o-an Ordc Baru pm
tidak p€rnah terjadi- WalauEn sad iru selalu ada
calon utann dan calon pendamping: f,,iaserya
calon perdamping t€rap diberi sr8ra dua aau
tigF-

Atas kernenangan mutlsk ini kita bisa
makna bahwa $ara selarang tidak

bisa secara kaat didur dengln sisem jaah
s€perti Orde Baru.
Bulrinya, Fnksi Partai Golkar sendiri tidak bisa
memaksakan anggotanya urtruk memilih
jagmyc Bambang Supriyono.
terke.wt, Gollar telah &ngot stwm-nem
nwgorfunlcan Bonfury uruk trererinn aih
,argsrgdbeml

. Makns lain yang harus kita sinak dari
mutlak ini ".l"lah peringatan dari

Lord Adon bahwa kelotasaan itu cdettrng
dikorup. Sernakin rmrtlak kdruasaan scmakin
mutlak pula korupnya

Emotive larguge



Dengan kemenangan rnrtlak ini betarti
lubungal Maschut dengan dewan atan sangar
beik- Dewan yang memilih pasi akal berusaha
mengamrnkan sampai selesai lima ulun-

Ini dho, berlnhaya foIan dolan
menganw*an dew@, meminta kutvesi. Dewot
mem fla inful jasa. Mal,a lung atan terjali
ahldt pr*ngleokolon auara legislatif tfut
eLvfutil Bapak Amerika Benyamin Franklin
pernah memperhinrngkarg bahaya demolcasi
apabita eksehnif dan legistcif bersekongkol.

Untuk itu, kita mengharap Mascht
tidak sampai masuk perangkap pesengkokohn
demikian Sejak awat harus sadar bahwa
kiprahnya tidak cuma dipertanggpqiawabkan
k€pada dewaq t€tapi yang lebih utama adalah
kepada takya.

Kita bertrarap tyfaschut ti&k saryai
lupa. Menjadi arogan Melainkan uap isiqamah
dengan sikap dan perilakunya s4etti selama ini,
yaiar low profile sahaja, rendah hcir mendulur
dengan msyarakat. Tetap ding lan wa+ada
Selringga enwrya rakyat Kediri k€pada dia
benar-benar lahir turmrsing batil.

Date: l6 January 2004
'Undian Olahraga"

Undian Promosi Menooton
pertaldingan Olahr4gp, nampaktrya jadi
dilaksanakan. Mernrru-t ldsrsos Bachtiar
Chamsyah seoai dengan Surat Kepurusan
Nomor 673IIIUK-LIND/2003 izin yaog dib€ritan
Departenren S$ial adalah izin udian grais bagi
p€floflon peiasdingan olahraga d&n
pelaksaruannya mutai r Februari merdsang-

Dalam srat disehrtkan, peserta undian
yang menonton pertandignn olahraga di tenpd
palardingan yang dilernukan, dagan rerlcbih
dahrlu mernbeli tiket. Iknudian, elan
mempa'oleh nomor urdian grdis berttadiah
secds domatis yang dicatat melalui sistern
kompr*er on line.

Undian itu berhadiah utarm televisi 29
inci lernari e$, dm uang trmai Rp 600.000.
Sdanglon hadiah kedua berupa uang tunai Rp
1.500.000 dan Rp 200.000.

Nlai hadiah sekali penarikan
(p€nadlon sekali seminggu) Rp 2 milir dur
dilalcsanakan sebanyak 52 kali penarihan
sehingga total hadiah Rp 104 mitiar. Dari junlah
ini, Dtpartemen Sosial mendapat l0 persen yang
moupakar dana Usaha Keseiahts-datt Sosial
(uKS). Dana itrr dipergunakan untuk berbagai
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kcgiat n kernarnrsiaan dan diaudit oleh ahmtan
publih Badan Pemeriksa Kaungan (BPK) dan
Badan Peogawasan Karargan dan Pcmbarryrman
(BPKP).

Prekontra nrasalah ini moang antup
rtrlaai, Umumty tfulak yatju tkngar tt rafiu,
taeru furha ju.lt. K€tidsksefujuan itu benar,
ku€na kita talnr balnya hanya akan
morycbabkan kerugian bagi masyar.kd kccil-

Kila semua tqrtu ingin prcoasi ohhr.ga
kita mrncul di kancih inemasional Olahrga
lcita mcmang dalam taharn-tahun ini sang*
rrerosot pres[ednya Di rcgralryra ASEA].I
sqia kita srdah zulit bicara,

Satah satu kendala dahm hd
pediryhte presasi olakaga nmaqg drne.
Taqa dana m€mrng sulit
olakaga kita rnaju. Sarana dan prasmna
mcmhrodsan dana, belum lagi jika furgin opdmd
ldtt hrus menghadfufan i!fte o.b-g.i
pcrunjang" Silua itu h$ub dana

T€tapi kita juga tahu bahwa nesalah
sebnamya jWa bisa diaasi dr-g"n

cira-cra lseatif Sat8h satu carr yang rrdaf
dcngan naninta smbangan- Nonut wa fui
fuh, tifuL fu4uk dinuti oleh peryMbg
nlengirgd eorrlrogn enah nelolui PMI, sitcr
s nn<lel lain xlqlu raja diXcleryfror
prryetengvotyu-

Cara lain yang sebenarnya ampub bisa
dilakutan kalal4an olahraga scndiri de'grn
mcnfuAk8rkan presasi olatraga iur sendiri. fita
Felasi bagus maka olahraga bisa mcdirdi
iportdoment yang a&an nr''ld&sdt,,'t s?oo3or
dergrn scndirinya"

Jika ini lerjadi tsk p€rlu hgi $mbaryaD
dau tupon undian dan scmacsmn'4r yang delem
pc.hikrya belum t€ntu purgplolaannya
rlnspran dan baik Mtala lain fupon lwtg
direnwsfur kali ini bis dibtwngi togel

Date : 19 Jmuary 2OO4
'KmkPemilu"

Kotak suara pcmilu pcsrmn KPU
msilnya ag* siqlng sirr. Kotrk $am y.tg
bcrjumlahr ll juta dan t€rhnt dai alumrmium
inr dfthawatfulam ddak d'par dcsai Fdr
wrlfirrya

Hal ini antra lain terjadi diseballon
fhkunsi harga matcrid totat ..hinea bieya
pro&l$d tah ap* hgi ditrrrp oleh nilai kmak
yerry diundrangani.

Straw argurnent
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Mercari altcnatif laiq misalnya impor
kffik htilt up dari negara e*spottn jugs $lit.
Xalorrya stok hanya ters€dia di China dan inr
pur dalam jumlah yang ja$ dari memadai dari
apa yang kita perlukan- Menggrnti mtcrid
kc*ak srara misalnya dengan kayu lapis terbenur
pada msalah prosedrral yang dangrn serdirinya
mernatan teinpo- Paling tidak per'lu tcnder banr.

Masalah lain muncul karqn
perusrhsan petn€nang tend€f, rcnjual
p€rusahlannf ke anagan orang lain- Akibffiya
kep$nian pcmbudmnys juga medadi l€rrrrcrm
karcoa nrcbud kcak pemilu dalam junlah besar
tidrk mxdah.

KPU memakai material alumuniun,
deqgan barapan aglr dapat dipetguneken p6{3
pe.milu-pemilu selaqiutnya Karena selrqrr ini
tiap kali pemilu pemeriilah memesan kcak
s.rra hu yang terbuat dari kayu,
nasib kcak $ara lana tidak jelas lagi

Ambil contoh n€grra-rryra Asia
Sclam yarg menggunakan kek sua-a dui bcsi
yang dapat diguna&an dari pqnilu ke pcrnifu.
Pemerintah bcrsangbtan hanya memmbah

saj4 sesrai dcngatr pctambahan
poprdast pendlih. Dergan demikian arqgten
oqrra daprt dihem*.

Persoalanny4 apakah kotat $ara yang
saogat vitd peramya im dapat selsai pada
wskhrn)'a, meqgingat apa Fng tdah
dikemukakan di atas? Jika masalah lorat $ara
berlarut-l8rut maka dikircr.d.irtrn ini akan
mqa4gu agcnda pemilu dan majadi peniot
kodliL

Tampaknya mssilsh reknis ini tunng
dipikikan masak-masak oleh KPU, teflnasrk
rEsalah pengamarnn bertas.bertas caleg.

Sep€rti diberirakan mdia nrass4
banyak berkas calq yang tcrceccr drn bahkan
hilalg" Pihak KPU nengdatan ini.d.tah lilrman
error- Yang pa$i hrl ini menguakrn kcsan
a.l.'n masyarakat p€rsiapan Pemilu 2fi}4 jauh
dari rapl eang yary srdsh pdrh sdcra @an
Pemilu 2flX bentr$€nar meqiadi kehilang.n
m&r.

KPU yurg *arug ini rmang h*rn
<lati lcalangp politisi. KPU 1lurg shmrg
&bl, fui talotgu, paryarut tirrgi.
fuuglali lurem bafut ptultisi ncrcb agak
lnrrfu, dalnr, Hrprja b, terjehl ,ruin ,e6i-
teti melaht-

Sule alau tklak nrla jita fffik pcmilu
ini zud dibuat dan didistnlhtsiLr tcpot pada
watuup persiapan pcmilu yang sc{ap gpmpita
alcan pcrurma" Jadunl pemilu kemunglilan
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harus diundrr dan ini bisa menimbulkan
kekacanan. Telqi i@rgo, wnpai KPU leras
mengntbil k<ttol unal lwry ada di ptngir iatot
kuern ini juga lak leal1 atat ,rnW
nmjalifrut *otal penila kotak oiaib ywtg bin
menyulqt woo-

Date: 20 lanuarY 20O4
'Warga Tionghoa Jangan Dijadikan Sapi
Perahan"

Ada P€f,nyataan menrrik dari
Patimprnan lrdorrcsia Waren Tiongboa (nfl)
agar partai politik (parpol) tidak menjadikan
mereka s*agai sapi petaharr. Dalam ati mereka
hanya bndak dipelorui uangnYa.

It{ereka sudah bdajar dari
saiap pemilihan umum (pernilu). M€reka
memang did€kati" taryi ternyata iut
hanya urauk diserag uangnya.

Pernyatatn itr.r membuka perspektif kia
bahwa ada kesadaran baru drri kal4an wrgl
lionglna unn* mernberikan kontribsi politra
kepada bangsa ini secara lebih bermakna-

Makna yatrg bagaimana? Yaitu
partisipasi politik tidak hanya dalarn botruk
uang- Metainkan kgertibaan bersama kompooen
masyarakat lain dalam mengelola atah
pa'tembal4an bangsa ini.

Masalahnya, apakah seltma ini nereta
benar-bemr orma jadi sapi perahan? Kita
melihat tidak seluruhnya benar.

Urtuk mayoritas warga Tiongba
kluosnya yang per€konomiannya menengah ke
bawall barangf€ti ada benarnya- T€rspi rffiik
warya Tionghoa kelas ekonomi tit€8i sqerti
para konglomerat, rasanya ridak tepc. .

Korribusi uang warBa Tiongtoa
ckornmi ringgi, mcrdapakan imbal balik pothik
s€p€rti kelijakan yang mengur|turykrn m€Gka.
Medapdlcan prceksi Politik urfirk
menggelembungkan bimisnya

Kita bisa melitrn baayak konglomerd
warga Tionghoa yang dibesa*an oleh inrbal
balik politik T€rutama di zaman Orde Bsu.
I}lhinga mereka bukanlah nenidi bimis lulg
hnt karern unbuh &ri fuvah'trebinl@t
bistis;wg vnttr. Konglarcrasi 1uq mph.

Teftulci rnereka rawan iafr.lltL Bqhl@,
tolan kita nan j{ur, fui nerehalah brbial
pequtit eknwni msionl *prti Mil,re1
krr4r!d, kol* fut rptxxine 6m)-

Karena merdca tumhfi dan b€sar dari
prot*si politik, maka tatkala Protetsi dianggap
tidak lagt kual maka mereka mc{nbawa asertrya
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ke luar negeri.
Naga-naganya saelah Orde Baru janrb,

mrka kembali memainkan pola yang sama wyuk
prcteksi dari rezim yrng berkuasa

manprn dari partai politik-

Terlepas adanya kesilapan dari INTI
dalam mempcrsepsi posisi warg Tkxrghoa kita
taap menglnrgai pendapat INTI agar warga
Tionghoa tidak dtjadikan sapi perahan

Memang @itu seharusnya frdak enak
dijadikan sapi perasan tenrs-menetus melelui
telcarun politik. Bahkan diskriminasi politik.

Urauk itu, sekarang kembali kepada
warga Tionghoa sendiri apakah masih ahn

poh lama yaitu justru meocari
protelsi politih edah kepada rezim yang
berkrasa maupun prtai pottik.

Tsus termg. gejala ini mesih sangat
kuat- Banyak pengusaha Tiongboa png nebagi-
bagikan dana kepada pelbagli putai politik.
Harapanny4 mendapaf protelGi- Mendapat
kcmrdahac

Tentu gja wwot d@na.vtu lal, kalan
Wtai itu bis memfuntuk aliansi
stuegis lttrrg tlixhut "Ttotgan-vln" lnitu
cnrl@a frg ne eng@, Fngu:nln.

D&e: 2l January 2004
*Ijazah Palsu CtlEj:

Banyak sudah caleg bergugrran
Banyak alasan soal gugumya caleg ini. Salah
satu Fng muncul di permutcan dal,ah
sempirrya waktu melengtapi berftas dan tipisrya
kemungkinan menjadi calq.

Namu banyak juga para caleg ya"g
sebanrnya zud melqnkapi syarat k€rana tftJak
memiliki ijazah Sebagian lagi, di seluruh
Indomsia para caleg coba-coba rnemalsrlan
ijaah.

Mereka inr jumlahnya menqai ribrun.
Panwaslu mengaku ke*alahtn bila meneliti sau
ps sdu ijazah para calq yang terindikasi palu
itu-

. Mengapa banyak calq yang memalsr
ijaza[ salah smrnya karena cara ini ridak srlit.

Sekolabsekolah yang menjadi bemeng
irtqritas banyak yang rela menjual ijazah.
Mereka rnenemukan pasar getap yary emprk di
taagan percari kerja maupun pengejr st&us-

Slippery stope



Nab, jika categ-calcg ini bshasil lolos menjadi
$"afttl rakyal bisa di&rga bagaimana rmrtu dan
monalitasya.Padahal, lembaga legislatif dari
waltu ke waktu harus menjadi badan politik
yang bersih.

Para caleg yang memalsrkan ijazah
jelas memiliki sikap tidak tuhls. Mercka
seharusnya dikategorikan Fga sebagi poltikus
buzuk oleh gerakan anipolitikus hitam yarg kini
merebat dimana-mana.

Karenanya KPU harus nrencoret para
caleg yang dikaalui berijazah palsr iru. KarE{r4
apa prn alasanny4 tidak bisa dibcnartan seor g
wakil rkf'a memanipulasi ijrzatt, sqtifikd !-eng
menatdakan seseorang merniliki kesdasan dan
kompet€nsi tertentu, Xalau kompeteasi diri bisa
dipalsukrq apatagi yang tidak bisa?

Kepada para pemilik ijaah palsu itu,
sanksinya tidak cukup hanya digugurtflr
perrcalonannya. Mereka juga harus dihuhrm
kaena pemalsuan itu. Tsmasuk yang harus
dihukum berat adalah p€iabal uau lembaga yang
mau mcngeluarkan ijazah palsr Masalahrya
para caleg i$ b€rasal dari partai-part i

Partai-partai politik rupanya belumbisa
diandalkan seUagai pen€Ek citra. Parpol butan
gerbang penjaga integritas dan moralitas bangsa
Ribuor ijcah pln yorg diternuho, fui pa
caleg memoryullmt hahwa ppll jsm neryjeli
aln dijdiho, rimlr., *eTnlnor fut Trrrllrllwor-

Kalau ini diteruskan maka kerusakan
mertalitas bangsa ini telah demikian parahry4
sehirgga kita mrngtin tidak ralm lagi harus
memulai dari titik mana unurk mempa'baikinya-

Gerakan adipolitikus busrk yang kini
mcrebak adalah salah satu cara mcmmbuhtan
budaya maku. Kalau m€d(a t€tap saja tidak rahu
rnalu, gprakan ini tidak boleh bertrenri, dan harus
terus diupayakan agar nusyaraka sernakin sadar
bahwa ridak boleh ada lagi wfil rakya yang
moralitasnya diragukan dan tak berlilatitas.

Dal.e:73 latltary ZO04.
'Pelajaran Dari Paro Widada"

Pabrik Perro 'lltidada mf{e&k dan
terbakar, akibatnya dua orang dinyetakan twas
dan puluhan lainnya menderita luka-luka.
Koftan maf€rial juga orlorp banyak hena
F ulran kendaraan bermotor jqga trargus
t€rbakar.

Asal terjadinya lcdakan dan keba*aran
belum jelas dikarcnakan kejadian berlangslrg
c€pat dan terttup asap t&1. Pabik. yary
ne@ahti fulw, kinia phtalic o{4*ide-
l>alm daw Tvnbua pla-Aik nenwg .ilfup

{6'.ry,*/rr.. l.rrulil llllyr faeOarb

t r v n A B A r / l

Emotive language

t T i . ! r A A N

Non scquinr



kito snrua koem jowry terjdi
*buah Tubrik mmgala ni hecelalmt vprti ilu

Kcbakaran setelah ledakan t"-jadi
berlangnrng cepat karena bahan kimia ini
tegolong bahan intermodiate yang bisa
diguukan unnrk pqnbuaun bermacam-macam
senyawa kimia.

(airan ini, IorlunW nemiliki tintlet
kclnhal'wt cuhup lingli Ini dikarenakan
cairannya o.rkup pekat, sehingga apabila terbakar
akan menimbulkan ledakan yang orkup lebal
dan sulit dipadamkan oleh air. Dan panyebab
kebakaran tqs€hr diartaranya bahan kimia
disimpan dalam tekanan dan zuhu tinggi.

Kita sernua tentu tidak mcnginginkan
kecelakaan s€macrm ini terjadi lagi. K"rena
itulah harus dilakukan pe-nyelidikan atau
invesigasi menyeluruh soal kebakan Petro
Widada.

Hal petama yang rasanya harus diteliti
adalah masalah pros€dlr. Perusahaan kima pada
umurmya memiliki prosedur tert€ntu yEnc
sangat kstat-

Dan kalau itu dipEt{hi, maka
kecelakaan akan bisa diminimalisir- Maka jika
terjadi kecelakaan bs-arti ada prosedur yang
dilanggar arar diabaikan.

Adanya prosedur yang dilanegar itu
biasanya bersumber dari telalaian karcna sistem
yang bekerja di sebuah perusahaan sdah
menjadi nrtinitas. Akibatnya para pengslola ridak
memberikan perhatian yang tingt teriradap
bahaya yang akan timbul-

Peristiwa yang nrenimpa Petro Widada
bukan pertama kali ini terjadi. Sebelumnya ahun
2002 lalu pernah tedadi hal serupa tetapi tidak
menimbulkan kerusakan yang besar.

Hal lain yang harus kita cernuti adalah
dampak bagi lingbqnn, Mestinla kita harus
menglaji ulang dengan peristiwa yang meoirrya
Petro Widada,

Linghmgan pabrik kimia yang
berdekatan dengan permukiman jelas
menimbulkan kerawarnn. Banyak ks$s
kecelakaan yang menimpa indusrri kinia
dampaktya tidak dirasakan saat terjadinya
kecelakaan tetapi baru t€dihat pada beb€rapa
tahun kemudiao.

Karena itulab, jilra pabrik ini kemudian
akan didirikan kembali asp*-aspcL ini btrus
mendapatkan perhatian ssius dan tukan hanya
memp€rhatikan aspek ekonomi sem"ta



Tak kalah poting adalah pemerintah
da€rah harus juga menyiapkan diri mengMapi
kecelaksan yang menimpa industri di wilayah
Gresik. Korban bisa ditekan jika pemerintah
daerah menyiapkan diri menglndapi sqala
kernrngkinan akibar kecelakaan sepcrti di Pffo
Widada.

Dae:27 lannry ZO04
*Pembangurun Nipah Jangan tagi Berdarah

Pembangunan Waduk Nipah di wilayah
Kabupaen Sanpang (Madura) meu!rut nencrna
akan dihidupkan kembali- Proyek ini macet
setetah te.jadi penembakan ol€h aptra( tertudry
rakya yang hendak memprotes pembangumn
waduk itu.

Peristiwa pada 25 S€ptemb€r 1993 itu
111s1s1ryrskan tiga orang warga dan b€beiqa
cedera-

Sejak itr.r, paneintah mau mengalah-
Tidak d€ngan s€rta rn€f,ta trendak mernaksalon

ke masyarahat Pernerintah talnf
bahwa rakya tidak bisa diperlalorkan secara keras
apdagi kasar karern masyarakat alcan merealsi
deog,ur sik4 yang lebih keras.

Untuk iulah pemerintah meniiih
melalutan pendd<atan secara persrsf h4ati
Fadhilah Budiono memiliki kema:npran itr- Ia
rajin silanrahmi ke kiai den tokoh masyarakat
menjual rcncana tesehtt-

Fadhilah tahu persis adat htia&t
Madura. Ktai fu, t:k>h @d ahlah
selvni tewta |rula see*or fulat Kalaa

aulah dtpegug, mata ekmya o*or
nengihtL

Kita meliha p€rubahan penddoan
yang dilakukan pemerintah merupakan srau
yang positif Hal demikian sejalan deryan
komep pembangunan dari bawah ke aas rrart
boctom up.

Ilal demikian serupas &gan pola
yang b€flvaak partisipdit

Mioy4 masyaraka terlibat secara penrh dan
strd€gis sejak penyusunan konsep. pemuamgrn
rercNna, sosialisasi rcncana sampai pelaksane.n
pemborgunan dan evaluasi.

Pola demikian'harus dilet r,fan sq:rra
jujur. Sebab ada yang begitu keras n€nparakan
pola pembangunan pdisipatif t€tapi drhm
pralrtikrya bersifat sernu.
RalquI dijefulc fulon kcseolalml Ra*rat &olal,
sdah diajak bicara padahal oma dijcjali
konsep. Ralryat soolah sdah dilibakan dalam
peracaraa4 padalnt ooma dipakai legitinasi
Ralrya seolai sdah dilibatkan dalam

False arulogy



pelaksanaan padahal orma jadi makelar rnaterial
pcmbebasan tanah.

Melihat posisi fvladura
pembangunan wadrk maupakatr kehnrhan
mendasar. Seringkali f/fadura khusnya daenh
Sampang; keerlitan air b€rsih @a rmsim
kertarau. Slementara t€drdi banjir di musim
hujan-

Tidak adanya dukrngan air rrembuc
pembanguun irigasi teknis srlb. tbmpir tilak
ada hban beririgrasi tdafs di samp""g
Pertanian dikembaqgkan di aas lahan savah
tadah tujan afiau tqalan

Kenddi pe.rnbangunal waduk
merupakatr kebr&rhaq kitr p€rfu
agr pel,eksrneanya t€fap be$dat pada dlai
kesabran Pem€rinrah hrus sabd ngemong
rafyat.

Di sarnping inr, kita i4atkan agil
dsh foscs p€fiftangumr ini tu{k
menimhrlkan korupsi, kolusi dan nepotivre
6IC\D-

Msalnya dalam pembcbasan tanah.
Rsbat j@E@, ditip &ryan Fttgguw,
ndelu tonh, yorg biu vja dijaln oleh t*oh
@t-

Kita buharap pemerintah i*iqanah
deogan rwra dan paradigma pembangumr
yang bersifat partisipatif Jangadah nengphtrgi
kesalahan k€&ra l{arya keledai yang t€ratrhtk
bdu dua kdi di tempa yang sama

Ddc:28Jannry 2fl)4
-Ambil Langksh C.epd Atasi Ftu Burung"

I-onceng kemdian berulu-talu bagi
p€t€rnak ung8Fs di Jawa Timur- Flu bunmg
bem-benar merwabah. Kerugian dilaksir
nencryai R.p 87,5 miliar.

P€dsnbanSan wabsh ini s'ngF( aepd,
Bahlcan Fda seer flu fui sudah b€fjangkit,
Men€fii Pertanian Bungaran Saragih mesih
m€a',anggth

tadi lcbih cepr perkembaaaa wabah
dadpada informasi penyebran penyakit ini- Bisa
juga msuduHcan tcrya tamlannya pcmetratr
dalam mcnlkapi nasalah rakfiatnya.

Sebenafny4 kelau hal iU.t nrcmang
mcrrrnjukkan kelambamn pa'nerintah addah hal
yalg biasa Dalan banyak hal pcmcrintah
m€mtDg lamban. Msalnya tsal r€negr kctja
Indonesia OKI) yarg diusir dari Malaysia Soal
kcrushan di Poso. Kclangfraan minyak tamb-

Emotive language
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Sekaligus memrnjukkan kerja pemerintah yang
tidak efektif, hi leitu bako, aldfu refonmsi
yotg membikin pemerimah linbun, lelqi
merrroA tircrja ycmerinah lwtg ecttra
kelx luralxm furory nenunjuk*a perlnit@L

Wabah flu burung ini jelas memilihi
dampak yang sangat panjang dengan arah yang
bercabang-cabang. BaSi pet€rnak m€ruFkan
kerugian yang sangrt besar Apalagi banyak
petenuk kecil yang bisa gulung tikar.

tlananrnya p€ternak akan berdanpak
pada bertambahnya jumlah p€nganggurrn
Sdcor perunggasan memiliki daya serap tenaga
yang cuhrp besar mulai dari tukflg kaodaog
sampai tukang anghrt ayarn

Dampak lafu\ akan banyk fudusri pakan
unggas yang gulung tikar. Industri ini tllak
hanya dalam skala besar tcapi jugp b€nyak
iadustri kail. I.agt-lagi implilasinya atan
menambah jumlah pengarggurat yang di
lndonesia sudah mencapai a5.00O ormg.

Flu burung ini akan segera diikuti stop
impor mggas dari Indonesia oleh negara lain
dari Indonesia- Jepang rrrdeh melahrkan- Ini
menimbulkan citra negetif yang belurn tentu bisa
diprlih&an dalam waktu pdrdd(- Dsn masih
baryat( dampaft lagi dalam sosial ekonomi.

Melihat dampak yaog saogat panfang
ini kita sangat merryesalkan sikap pemeriotah
yang lamban. Elite nAgara tedalu sibuk
mengurus pernilihan umum. Sibuk bagaimana
mempo-tahankan kduduLan.

Umrk itu, kita b€rtrarap pemerfuaah
mengubah sikapnya dengan lebih cckdan
menangani flu burung ini.

Misalny4 p€eridsh melakutan
pemeriksaan irdensif ke p€r€rnak kecil maupun
besar. Kemudian membeli unggr$.urqggts yang
terinfeksi sebelum dijual ke
Kemudian unggas yang terinfeksi itu dibakar-

Tentu sernua ifir uas biaya negara- Sulit
diharapkan p€temak nrembakar s€diri, P€t€ruk
akan berusaha memperkecil k€rugian d€ngan
teap menjual unggas yang t€rinfdsi betapaprm
dengan turga murah

Pemerinrrh harus segera rengelurkan
darE dan langkah darurat unnrt menlalamatlan
penmggasar Hentikan perdebat& de pertikdan
politik Atasi mrs,rlah riil yang scdarqg aktud ini.

False canse



Date : 29 January 20O4
'Mari Kitr Dukung Cak Nur Cs-

Unjuk rasa. membuat pernyataal sik8p,
mengelar renungan bersama dan berbagai
aktivitls politik lainnya. Telah terlihat scmakin
marak menjelang pemilu ini.

Ada mahasiswa, politisi, tokoh agama
tokoh masyarak* dan berbagai kalangan lainnya
berderto, menyatakan sikap aau mernbuat
komisi untuk m€rnerangi hal-hal yang dirilai
mcrusak kehifupan berbangsa dan bcrnegara

Seruan anti poltisi bu$k,
antibangkitnya rezim Me Barq ami-KKN dan
anti-money politics pul menggema di berbagai
pelosok tanah air, termas.rk di Graha Fakultas
Kedokteran tlnaia Surabaya Selasa (27lI )-

Lirna totoh politik dan tokoh agama di
luar pemaintahan telah mendeklarasikan Poros
Penyelamat Bangsa (PPB). M€rEka adtlah
cend*iawan nruslim Nurcholis Madjid (Cak
Nur), Kaua Umum PBNU KH tlasyim Mrzadi,
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr
I{idayd nurwahid, Sekjen Partai Persaruan
Demokrasi Kebangsaan (PPDK) Dr Andi
Mallarangeng dan Wakil Ketua Umum DPP
PKB ProfMahtudMD.

Selain menyuarakan p€mberadasan
KKN, money politics dan pelanggaran HAlv{
merdca juga berkornitmerr menjaga irfegriras
bangsa, nenegakkan hukunL membela rvong
cilik dan atiirr.ervensi asing.

Tcrlepas dari siapa dan bagaimana
s€pak t€dang mereka dalam hidup kesehariarL
nid me.eka sebagaimana kerp mer€ka

dalam berbagai kesempatan sangat
mulia. Merelra telah metry&ri fuIrna ko,tlisi
menlalitas furyn ini brw-brw
memprilutittbr.
kfugi@ Tnlitisi ndth toh IoC, mer8ernl
h&yt mlu. Dalan prces pnulegan qja
terliM bA4n nery:edih*or meiltalit*t kita- Adz
caleg baijazah palsl memaksakan kehendak,
menjegal caleg laia membeli arar meojual
Domor urrtr dan lainJain-

Pego dem*rasi nonphqu fuIral
menjadi pesla dafta ltrem ra$w td talu hrzrl:s
memilih ry tfur siry- Tak ah vax* pry
Irew-funt ,ttwt4 lahir-htin. Yo6 ohor
'mereka pilih a&lah fulilt-fuh.t ywg tak lagi
lact-

Kalan pra Mut urpilih na?,a fugv
cbt rugta alan menj*li "vtnula"- kgolo
e$etu ,rsng dilaht*an Ywa
g'riu& tenqnta mengunfung la1'a - AlaL )wg
lurw ditertqwakau natah diang*i, xprti
terungkap thlon qnir lagu "Stqted A.loka".

Hasty generalization

Slippery dope

Emotive language
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Cak Nur Cs tdah menyadari scmua itu.
Karem itrr' mereka mencoba mengugah
kesadaran kita senma. Balwa kita semrur telah
berada di jalan yang s.lah- Mere&a rD€ogtjak
kita berenrng berkomitmen dalam lmi masing-
rnasing srpaya tidaft mengulangi kesalahan di
masa lalu.

Namun demikiarf mengajak baryF"
bermerurng tidaklah mudah. Rakya sep€rtinf
telah jemh dengan bubagai 'drama' bangsa ini.
Mereka pnah xjunlah to*oh
futgrrr" koeru srua mereka begitt in&L (h,

trxtruh kefururatL Namuq ketika pan tokoh
pujaan telah berada 'di aas angin', ternyaa niba-
tiba wujud mereka berubah menjadi sosok-socok
yang menyedihkan-

Itulah yaog terjadi. Falca-fiIca eryiris
ini kerap membuat kita sernua tidak mldah
percaya janji-janji dan komitmerr- Kenyafaan-
kenyafaan phit itu telah meyakinkan lita semra.
bahwa bangsa dan negara ini alr lagi buruh
buaiaq melainkan palu keteladamn

Date: 30 Jarnrary 2004
'Iangan Remehkan Flu Burrmgl'

Akhirnya Presiden M€glwad
mcmerintal*an pemusnahan unggas )ang
terinffisi avian influenza (AI) yang lebih ditenal
dorgan flu burung-

Sebelumny4 Senin (2dl), Mcseri
Petanian (Mentan) Bungaran Saragih
menyalrkan untuk saat ini belum zda rencana
lranrsaahan besar-besaran meski jrtaan feraak
di reluruh Indonesia telah terinfeksi wabah
tcrseh$.

Sebatiknya rnenurut ptra p€jrht
Deparrernen Pertanian Indonesia, pcmerintah
akan mengarartiru dan mensterillon fierrntrn-
peteflrakan dan mennrlai pragram vaksinasi
bcsar$esaran

K€flrtusan presiden itu berarti sdaras
d€ngan desalon Organisasi Kesehatan ftunia
(WIIOI yang kemariq merdecak pemerirah
lndonesia unnrk segera menusnahlcan lreipan
termk yang rerinfd$i avian influena (AI) atau
lebih dikenal dengan flu burung itu-

Badat itr vaksinasi gau
tindakan lainnya untuk memerangi fenyakit itu
tidak akan b€rtrsil. Merurut WHO tidek
diragukan lagi pemusnahan harus dilakukan
rmtuk nengendalikan wabah itu.

WHO menguakan pemusnahan 1,5 juta
ayam dalam tiga hari di Hongkong padi^ 1997
bcrhasil mencegah epidemik itu.

Emotive language



Sepriluh negara Asia telah memastilan dilnda flu
hrug; setelah Seiasa China nre4gonfirmasi
adarya wabah itu di peternakan ayamnya
Sekiw 20 jura ayam telah dimusrnhkan aau
mati akibat penyakit itu- Kebanyakan negara-
negira yang terjangkir virus itu telah melalcrkan
pemrsnahan besar-besaran keouli Indonesia

lagkah yang diserukan presiden hu
baik. Namun pemerintah nampaknya harus
memperhdikan yahu pernyauan bahwa {Iu
burung itu tidak menyerang rmnusia s€p€rti yang
dinyaakan beberapa pejabat baik di prsat
maupun daffah.

Pernyataan itu jelas sekali mengangap
remeh kenyataan yang ada di be{bagd negara di
Asia yang sdah menderita korban jiwa alibat
s€rangian flu burung.

Padahal \YHO serdiri sudah
mengingukan bahaya penularan dri unggas ke
mrnusia itu. Bahkan WHO rnrlai
mengthawatirftan dampak lebih jauh dari virus
flu burung inr jika bercampur dengan virus flu
marnrsia Menurut WHO jib terjdi
Frmnpvan, mala bis-bis terfunnk aF
ltotg ttirwnahan dengor vints flu qnr lwrg
rwilirrtts menialt dan mfuNsia ie mousia
&ilga, cepal

Oleh liarena itu kfta bctarap
pemerintah melakukan langkahJarytah ccpat
untrk melindungi masyarakar dari saangan flu
burung ilu-

findakan pencekalan bagi para peterDak
rnauFrn pekerja di sektor perunggasan bukan
sdu-satunya langkah yang elektif Kita
menghataplsn adanya surveillance )rinS
meny€luruh sehingga mampu menda*si bahaya
lebih dini- Tanpa penelitian yang menudai kita
bisa kecolongan vinrs flu iru melalui kedatargan
wisrtawaa matna rnr rprn produk iryor urggrs
dari luar negeri. Sekali lagi kita berharap
p€m€{fufrah tidak merernehlcan flu h.nung. Jika
itu t€rjadi bisa-bisa korban manusia berjaruhan di
taruh air.

Slippery slope- emotive language



sURYA SENIN .I DESEMBER 2OO3

Urbanisa
pasca-[ebaran

TIAP tahun, seusai Lebaran, kota-kota besar seperti
Jakarta dan Surabaya jumlah penduduknva selatu ber-
tambah. Pertambahan ini akibat para pemudik mem-
bawa sanak saudaranya yang 'berhasil' merantau ke
kota-kota besar.

Padahal merantau di kota besar sebenarnva bukan
hal yang mudah. Tanpa tempat tinggal, pekeijaan dan
ketrampilan yang memadai, kaum perantau ini akan
terlunta., Keberadaan mereka ini ielas akan menambah
runyam masalah di kota-kota besar yang selama ini
sudah pedemikian dipusingkan dengan b6rbagai soal.

Namun keclatangan mereka ini bukan tanpa sebab.
Kebanyakan mereka datang karena tekanan ekonomi
dan ketiadaan lapangan kerja di pedesaan. Oleh kare-
na itu, meranlau menjadi salah satu pilihan di samping
meniadi tenaga kerja di luar negeri.

Dalam menghadapi para urbanis tersebut, pemkot
Surabaya berencana melaksanakan operasi yustisi.
Demikian pula Pemerintah DKl. Merek'a akan mera_
zia di berbagai terminal, stasiun kereta atau bahkan
di setiap permukiman lbukota. Tindakan ini m€mano
nampaknya efektif, tetapi sebenarnya hanya tindakai
pars ta i  oan sporad ik  yang t idak  menye lesa ikan
tnasalah.
.. Penyebab urbanisasi itu ada di hulu, ada di pedesaan,

di provinsi tgtangga kota-kota besar sepeiti Banten,
larnpyng, Jabar, Jateng, Dl Jogjakarta dan Jatim.
FenyeDaD Kemiskinan pun sudah sejax dahulu iuca
sudah diketahui, yaitu karerra faktor pendidrkan, tidik
mgratany.a.kesempatan berekonomi, kebijakan sepihak
dan ketidakadilan lainnya.

YA

si

SURYASELASA 2 DESEMBER 2OO3.



'URYA IIAIJU 3 DESEMBEII 2OO3

Penegakan disiplin
harus konsisten

LIBUR nasional selalu saja menjadi perkara. Perkara
klasik yang muncul adalah kebiasaan bolos kerja para
pegawai. Mereka, terutama pegawai negeri sipil (PNS),
cenderung molor atau mencuri sehari sebelum libur dan
sehari sesudah libur dengan berlragai alasan untuk tidak
masuk kantor.

Salah satu alasan yang seolah-olah memperoleh
pembenaran bolos adalah libur yang jatuh pada hari'kejepit'.
' Untuk melawan kebiasaan 'hari kejepit' itu, pemerin-

tah memberi tambahan l ibur t iga hari kepada PNS
berkenaan dengan ldul Fitri yang jatuh pada Selasa dan
Rabu. Maka, jika ditambah libur Sabtu dan Minggu, to-
lal libur ldul Fitri menjadi sembilan hari.

Pemerintah kemudian menggertak akan menindak te-
gas pegawai negeri yang tidak masuk kantor pada Se-
nin. 1 Desember lalu. Edaran berisi  gertakan i tu di-
sampaikan jauh sebelum ldul Fitri.

Hasilnya, kebiasaan membolos masih saja terjadi.
Libur panjang yang dinikmati selama sembilan hari be-
lum cukup bagi sebagian PNS. Mereka terus saja mem-
perpanjang liburan.

Menteri l.Jegara Pendayagunaan Aparatur Negara Fei-
salTamin, meniniau sejumiah kantor pemerintah kema-
rin pagi. Yang dijumpai adalah masih ada saia pegawai
yang tidak masuk kerja dengan alasan yang tidak jelas.

HARI pertama kerja setelah libur panlang membukti-
kan bahuia disiplin keria pegawai negeri sipil kita masih
jelek. Disiplin yang longgar ini dipermudah oteh disiptin
yang lembek dari atasan.

Meski Menteri PAN Feisal Tamin menyodorkan ang-
ka-angka statistik bahwa iumlah pegawai negeri yang
bolos setiap usai libur ldul Fitri menurun dari tahun ke
tahun, tapi tak dapat dipungkiri disiptin PNS rendah.

Kita sebenarnya layak bergembira karena jumlah pNS
yang mangkir setiap usai libur ldul Fitri menurun drastis
dari tahun ke tahun. Akan tetapi, itu belum memberikan
gambaran apa-apa tentang produktivitas, loyalitas, dan
dedikasi terhadap pelayanan publik.

Karena itu sanksi tegas harus diberlakukan. Kam-
panye tentang disiplin harus semakin hari semakin di-
galakkan. Para pejabat tinggi harus menjadi pelopor-
pelopor disiplin. Tanpa itu, disiplin tidak tebih dari retori-
K a . : l

Dan bukan hanya soal libur nasional itu saja yang se-
benarnya yang harus dibenahi. Disiplin tiap harilah yang
sebenarnya terus harus dipelihara, karona melalui di-
siplin yang terus-menerus itulah akan membentuk peri-
faku yang otomatis dari para pelakunya.

Ketika negara masih menjadi sumber dinamika
ekonomi seperti lndonesia, kedisiplinan PNS sangat
menentukan kemajuan bangsa ini. PNS yang korup dan
malas akan menularkan korupsi dan kemalasan.

Kecenderungan meningkatnya disiplin saat libur na-
sional ini harus terus dipupuk. Tetapi sekali lagi yang
tidak kalah pentingnya adalah konsistensi dan kebera-
nian untuk terus-menerus memperbaiki yang salah. Di-
siplin yang lembek tidak boleh dipelihara.

s
SURYA KAMIS 4 DESEMBER 2OO3

Komisi Pemberantasan

Sikap apatis itu bisa kita lihat menyangkut proses
seleksi itu. Respons masyarakat tentang mas;lah itu
sangat minim. Yang muncul hanya berupa dukungan
untuk calon-calon tertentu; sebenarnya hal itu tidak
bisa dianggap sebagai respons yang obyektif.

seDaD,  ouKan respons yang demik ian  vanq
diharapkan, tapi lebih kepada tanggapan yang'bisi
memterikan .gambaran menyeluruh dari +0 iapim
Stlf I  Dari soat kejujuran hingga kemampuan
rntelektual sebagaimana diatur dengan baik dalam UU
No.30/2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak
Pidana Koruosi.

^ Y"ngfll$l menggati keterangan tentang para
Capim KPTPK dan memil ih calon terbaik. i idak
ber leb ihan j i ka  k i ta  ingatkan pu la  semua ca lon
presiden (capres) untuk mewaspadai gejala apatisrne
pub l ik  i tu .  D i  te .ngah upaya mereka men jar ing
dukungan,  ke tu lusan capres  mendatang un tu l
memberantas korupsi, harus ditonjolkanl Untuk
menyeleksi calon-calon itu perlu cukup waktu, tidak
usan tergesa karena sulit menemukan calon yang
kredibel.

Korupsi
. IOA masalah penting yang terabaikan beberapa
hari ini, yaitu proses seleksi calon pimpinan (capim)
Komis l  Pemberantasan T indak  p idana fo r los i
(KPTPK). Seleksi kali ini nampaknya kurang diminaii
publik.

Jika rakyat apatis, maka kita benar-benar dalam
keadaan pahaya. Bagaimana nasib bangsa ini kalau
rakyat sudah tidak peduli lagi terhadap peiberantasan
koruosi?

. Namun hal ini perlu disadari karena rakyat sudah
lama kecewa terhadap penegakan hukum'di negeri
ini yang sudah berusia 58 tahun, dan kekecewaan- itu
akan memuncak. Begitu banyak jargon mengenai arti
penttng pemDerantasan korupsi, sementara kita iugamenyaksikan lembeknya penegakan hukum.

DALAM kaitan minimnya respons masyarakat dan
enggannya seiumlah lembaga pemerintah mem_
berikan informasi mengenai kuilita's 40 capim KpTpK,
Kna mengrngatkan agar panitia seleksi bekerja ekstra
Keras.

Sebenarnya masalah pemberantasan korupsi ini
saat ini mendapatkan angin dengan dukungan dari
!.erbagai pihak mulai dari para pengusaha dan bahkan
NU dan Muhammadiyah bergandeng tangan melawan
KOrUpSr.

Namun dukungan ini akan sia-sia iika nanti .vano
terpilih bukan orang yang memilikt integiitas Oan b6rani
melawan korupsi.

. Melawan korupsi memang tidak mudah. Selain
pelakunya pandai menyiasati hukum, iming_iming yang
ditawarkan mereka sungguh menggoda. Kare-ninvi
Irack re.corct menjadi masalah penting bagi pemimpin
KPTPK mendatang. Kati ini *ira buiuh 

-oAng 
yjn!

benar-benar bersih agar dalam melaksanafai tlgai
lidak ewuh pakewuh.
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Benang kusut
pembunuhan
KH Asmuni

KASUS pembunuhan Ketua Dewan Syuro partai Ke_
bangkitan Bangsa (pKB) Jatiroro xn Rsmuni iinal
meniadi benang kusut. Ruwer.
^ Hal ini terjadi kafena telanjur masuk ke ranah politik.
Sehingga penanganan secdra kriminal murnl mLniaoi
reDrn sutil karena hipotesis-hipotesis vanq dikembano_
Kan polisi akan berbenturan dengan aslumsi_asumli' politis di masyarakat.
. Di samping itu, hasilnya belum tentu mendaoat leoi_

trmasi masyara,f at. Karcna masyarakat telanjdr merii_
IKr.Kerangka bahwa pembunuhan ini berlatarbelakano
potrtik. Ditambah ada kecurigaan keterlibatan stat6(negara). Padahal polisi merupakan institusi state.

Pengat(uan Ketua DpC pKB Jatiroto Husein Cholil
bahwa dirinya diintimidasi dan dipaksa menqakui se_
bag.ai pelaku pembunuhan KH Ashuni oleh a-parat p"_
nyrorK, letas memperuwet persoalan. Mau tidak mau
oapat memperbesar kecurigaan masyarakat bahwa
slafe terlibat.

Ke_curigaan masyarakat itu juga dilatarbelakanoi ka-sus teror Ninja I tahun 1 999 di mana ada kecurioaan
k" l?lg Sampai-sampai Bupati Banyuwangi i;rno_rno t'rdrl( harus istirahat di tengah jalan karena dicu_rigai sebagai aparat sfate yangierlibat.

MENJADI lebih ruwer lagi karena teriadi perbedaan
persepst di masyarakat. Misalnya antara-partai Kebano-
Krran Bangsa (pKB) dengan Nahdlatul Ulama (NU). duirnsurust yang sama-sama mempunyai KH AsmLni lSnak.ur samprng pengurus pKB, KH Asmuni.adalah tokohr\u_.. ta pernah meniabat sebagai Ketua NU Jatiroto.
. PKB metatui Gus' Dur terus Ierang tiOak peicav; ier-hadap penyidikan yang dilakukan-potisi.'Sem6ntlra
5e-!1 PBNU IH l-|dsyiri Muzaoi meminia mjsvirJal
mempercayai polisi.

Mencuatnya polemik Gus Dur-Hasyim Muzadi ini me_munculkan persoalan baru yang ruwet pula. Masalahpemounuhan KH Asmuni bahkan.terges6r oleh isu per_pecahan G_us Dur - Hasyim. perbed--aan keduanvd di_anggap datam konteks rivalitas menuiu kursi k-eore_sidenan kedua tokoh lersebut.

MASALAHNyA sekarang adatah baqaimana oer_soaran pembunuhan itu segera dapat iiibuka seiaragamorang. Apakah ada unsur politis atau semata_mata
kriminal murni.

untukritulah kita mengharapkan polisi melakukanpengusutan secara transparan. Tidak salah Dula kalaupolsr mettDatKan masvarakat.
,  Misatnya,. menyort-akan waki l  NU dan pKB, HaloemtKtan DuKan berarti membiarkan insitusi oolisi diin_jak-injak, melainkan untuk mengefektitxin oehveriiir.."dalarn afti agar mendapat tegitimasi misfaiii<ii. 

'- '

l,enyenaan masyarakat itu sebenarnya iuoa bernilaipengawasan terhadap lembaga fepotisia'n.kita meii-
l?]tpel9a asln ke tembag€ kepotisian sangar temahsejaK potisi terpisah dari militer.
. Kalangan politisi agar mengurangi intervensinva ke,emDaga kepotisian. pernyataan_pernyataan dolitikyang sebenarnya bernuansa menunggarigi kasui pem-
bunuhan itu untuk kepentingan ,fair-pan-ye', nai,isfin
9l"l!\"n, Sebab, hbnya irempersi.rrir'penveriJ,xin
secara luntas.

SURYA SENIN 8 DESEMBER 2OO3

Tindak tegas
pembobol bank

SETELAH lerjadinya pembobolan BNI sebesar Rp 1,7 tri-
liun kini giliran BRI bobol sebesar Rp 294 miliar. Dan sekali
lagi ini membuktikan bahwa pengawasan terhadap bank-
bank sangat lemah.
._Kini keiaksaan terus menyidik kasus bobotnya BRI
(Bank Rakyat Indonesia) senilai Rp 294 miliar. Tiga ter-
sangka kini ditahan.
_ {etiga tersangka yang ditahan adalah Kepala Cabang
BRI Senen lr Deden Gumilar yang ditahan sejak 3 No-
vember 2003 lalu, Kepala Cabang Pembantu BRlTanah
Abang Agus Riyanto yang ditahan seiak 20 November
2003, dan Kepala Cabang Pembantu Surya Kencana
Bogor yang ditahan selak 13 November. Katiganya kini
ditahan di Rutan Salemba.

Dari keterangan Humas Kejaksaan Agung terungkap
bahwa mereka menyidik kasus dugaan korutsi di BRI ini
bukan atas laporan dari direksi BRl. Kasus tersebut ada-
lah murni temuan dari Keiaksaan berdasarkan laporan
masyarakat.

Bahkan, menurut Humas Kejakgung Kakanwil BRI OKI
Jakarta terkesan menutup-nutupi kasus ini saat dilaku-
kan penyidikan.

Kasus ini bermula ketika lerjadi transaksi deposito on
cal/ dari BPD Kattim ke BRI Senen senilai Ro iOO mitiar
lebih. I\iamun, pada hari yang sama, ada faksimili dari
BPD Kallirn kepada BRI Cabang Senen agar memin-
dahkan deposito tersebut ke rekening PT Delta Makmur
Eksperindo (DME). PT DME ini dipimpin oteh Direklur
Utama Hartono dan komisarisnya Yudi Kartolo.

Lalu kemudian, BRI Cabang Senen mentransfer reke-
ning tersebut hanya berdasarkan faksimili dari BpD Kaltim.

SEKALI lagi ini membuktikan lemahnya manajemen
pefi.ankan di Indonesia, tanpa cek dan ridek sertatanpa
verifikasi, uang langsung ditransler ke pT DME.

Begitglugq dengan adanya peniaminan deposito ter-
hadap BRl.Cabang Pembantu Tanah Abang, di mana
uang juga ditransertanpa verifikasi. padahat, aermintaan
pemindahan itu adalah fihit alias palsu.

Berulangnya kasus peimbobolan bank-bank pelat me-
rah semakin ielas disebabkan lemahnya sikap pimpinan
dan pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah han pimpi-
nan bank harus bersikap keras lerhadap para pehjahat
perlcankan.
. tr,itempflknyg situasi ekonomi nasional yang tercermin

dari stabililas linansial ternyata masih sanlat iapuh kare-
na tidak diimbangi dengari perubahan bu-daya dan peri-
laKu, terulama dari sistem perbankan nasional.
_ Sebenarnya system openting prccedure yang dibuat
Kalangan perbankan sudah sangat bagus. Pasalnya, peny-
usunannya sudah melitr,atkanrkonsultan internasional.

Tapi manual yang bagus dan disusun dengan biaya
manar ttoax akan ada artinya kalau sikap pimpinan lem-
bek terhadap diri sendiri atau lingkungannya lemah.

Masalah ini luga tak terlepas-dari lemdhnya penga-
wasan BUMN. Ada kesan bahwa oroses rekrutinen direk-
si dan komisaris BUMN sering tidak transparan di Kan-
tor Menneg BUMN. Akibatnya pengawasair tidak maksi-
mal karena orang yang diberi tugas tak kredibel.
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Manuuer politik Tutut
SITI Hardiyanti Rukmana (Tirtut)-putri pertama
mantan presiden Soeharto, sebagai calon presiden dari
Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) mengundang
reaksi beragam. Reaksi terutama mengaitkan T\rtut
untuk Pemilu 2004 dengan bangkitnya Orde Baru
dalam kancah politik Indonesia.

Ada yang menilai, kekuatan Orba yang telah dito-
lak pada gerakan massa menuntut reformasi, Mei
1998, akan bangkit kembali. Komentar lain menye-
butkan, tampilnya Tirtut, meskipun secara eksplisit
belum memberikan jawaban atas tawaran pencalonan-
nya oleh PKPB, sebagai semacam uji coba saja bagi
kekuatan Orba untuk kembali berkuasa.

Ada juga yang mengabaikannya karena menilai
T[tut tidak didukung partai besar. PKPB sendiri
masih harus membuktikan dirinya mampu merebut
suara rakyat pada pemilihan parlemen 2004.

MUNCULNYA T\rtut bisa saja merupakan bagian
dari upaya bangkitnya Orba, apalagi Ketua Umum
PKPB, R Hartono, menyebutkan bahwa ada rakyat
yang merindukan kembalinya zaman Soeharto. Na-
mun tampilnya T\rtut belum berarti Soeharto akan
bisa tampil lagi. Namun kembalinya kekuatan dari
rezim yang pernah ditolak merupakan cerminan bah-
wa rezim yang sekarang nampaknya gagal menjawab
tuntutan rakyat tentang reformasi kehidupan ber-
bangsa dan bernegara.

Keberanian tokoh Orba tampil kembali, bukan hanya
karena mereha masih mengantongi banyak dana, tapi
juga karena tokoh-tokoh pemerintahan sekarang tidak
menunjukkan perbedaan dengan rezim Orba, dan juga
tidak mencerminkan dirinya sebagai tokoh reformis.

Era reformasi ternyata tidak mengubah perilaku KKN
yang subur saat Orde Baru. Politik yang elitis dan penuh
permainan uang bahkan ditampilkan semakin vulgar.

Kegagalan era r.eformasi yang sangat dirasakan
adalah pengangguran yang terus bertambah, beban
hidup yang makin berat ,  sementara pemul ihan
ekonomi sangat lamban.

Rakyat menyaksikan bagaimana pejabat hidup
dalam kemewahan, menjadi  kaya dalam waktu
singkat, dan korupsi tak bisa diberantas, kalau bu-
kan makin subur.

Pembobolan bank yang diduga melibatkan politisi,
dan penjualan aset negara di BPPN (Badan Penyeha-
tan Perbankan Nasional) secara murah meriah meru-
pakan tontonan yang menyakitkan bagi rakyat yang
henghendaki reform-asi. Jidi dalam priktik 6er6angl
sa dan bernegara, tidak ada bedanya pemerintahan
sekarang dengan rezim Orde Baru dalam hal KKN.

Kelebihan lain dari tokoh Orde Baru, mereka tampil
dalam kancah politik nasional, dengan bahasa seolah
seorang reformis. Ini dimungkinkan karena me4eka me-
mang melihat masa sekarang ini eama deirgan masa
lalu.

Situasi dan praktik politik sekarang tak beda de-
ngan masa lalu, atau bahkan lebih parah, sehingga
permainannya sudah sangat mereka kenal.

Satu-satunya jalan mencegah reformasi mandeg
sebenarnya mudah. Kembali pada cita-cita reforma-
si, perbaiki moral dan gandeng seluruh potensi bang-
sa, maka reformasi akan bisa kita teruskan.
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Masyarakat harus
selektif isu teror Madura

MANTAN menteri pertahanan era Presiden KH Abdur
rahman Wahid, Mahfud MD mengemukakan, adanya data
operasi teror dan pembunuhan dengan bayaran murah
lerhadap ulama di Madura.

Data yang menurut Mahfud cukup lengkap ini telah
disampaikan ke Polda Jawa Timur, OKober lalu. Tetapi
tidak ada tanggapan. Untuk itulah ia berencana menyam-
paikan laporan tersebut kepada Kapolri Jenderal Pol Da'i
Bachtiar.

la meminta agar data tersebut diperhatikan secara
serius oleh kepolisian. Untuk mencegah berulangnya
kasus teror dan pembunuhan ulama di sejurnlah daerah
Jawa Timur tahun 1 998-1999.

PENGUNGKAPAN data oleh Mahfud ini mengagetkan
kita. Sebelumnya kita dikagetkan dengan pembunuhan
Ketua DPC PKB Jatiroto KH Asmuni lshak, yang hingga
sekarang belum jelas perkaranya.

Walau tidak serta merta ada kaitan dengan pembunuh-
an tersebut, tetapi data yang diungkap Mahfud ir{ ieolah
memperkuat dugaan bahwa pembunuhan KH Asmrri
lshak ini bernuansa oolitik.

Di samping itu, proses menuiu Pemilu 2004 ini seolah
dalam bingkai kriminalisasi politik. Dan sasaran yang iadi
korban adalah kiai, ulama, dan guru ngaji.Yang dikesan-
kan sebagai basisnya PKB. Sehingga dapat menimbuF
kan kesan bahwa sasaran leror ini adalah PKB.

Sekali lagi ini hanya kesan. Dan kesan ini lahir dari
intormasi yang carut-marut. Yarrg bisa saia kepentingan
politik !'nemasuki ranah kriminal.

Kepentingan poiitik apa? Bisa untuk leror dengan lu-
iuan menyebarkan ketakutan rakyat agar tidak berparti-
sipasi pada pemilu. Teror untuk menggembosi partai ter-
tentu.

Tetapi juga bisa politisasi kriminalitas iustru untuk
menaikkan pamor politik partai. Untuk mempercepat pro-
ses konsolidasi dalam tubuh partai itu sendiri. Dengan
menciptakan isu lawan bersama, maka akan diperoleh
konsolidasi.

UNTUK itu kita berharap Mahtud MD tidak hanya nie-
lontarkan letupan sepotong-potong. Dala yang sumir ja-
ngan keburu dilontarkan ke masyarakat. Sebab dari cara
pengungkapan Mahlud, sangat teftesan data yang di-
lontarkan masih sumir.

Pengungkapan data yang sepotong dan masih sumir,
punya potensi membingungkan masyarakat. Apalagi
menyangkut tokoh masyarakat seperti kiai, maka hal
demikian sangat sensitil.

Lihat saia di daerah-daerah sekarang, rumah kiai dan
pondok pesantren mulai dijaga. Bagaimana dengan kiai
kecil, guru ngaii yang tidak dijaga, apakah tidak menim-
bulkan ketakutan.

Polisi kita harapkan lebih proaklif terhadap data yang
dilonlarkan Mahlud MD. Polisi memiliki kemampuan
menyeleksi data ilu memiliki bobot atau hanya sensasi
murahan.

Kalau memang data yang dilontarkan Mahfud memili-
ki bobot kebenaran, mal€ polisi harus mengakui dan
menindaklanjuti. Tidak perlu malu keduluan masyarakat.
Bukankah masyarakat memang mitra polisi.

Sebaliknya, kalau data yang dilontarkan Mahfud tidak
memiliki bobot keb€naran yang signifik€n, polisi harus
berani menyampaikan ke rnasyarakat. Biar masyarakat
yang menilai, isu teror di Madura itu s€kadar promosi
dan kampanye terselubung ataukah memang memiliki
keb€naran.
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Rakyat rindu perubahan, Pemkot pelanggar
bukan rezim Soehailo HAM terbesar

MuNcuLNyA Siti Hardiianti Rukmana alias Mbak Tutut se-
bagai calon presiden memunculkan berbagai spekulasi.
Salah satu spekulasi menarik adalah, munculnya Mbak
Tutut sebagai indikasi bahwa rakyat merindukan kembali
tampif nya rezim Soeha o. Poiling Asia Foundation ten-
tang demokrasi Indonesia yang menyebutkan bahwa 53
persen responden menginginkan pemerintahan yang
kuat, seienis rezim otoriter Orde Baru, setidaknya juga
meneguhkan spekulasi tersebut. Apalagi para responden
yang dijaring Asia Foundation berasal dari kalangan aka-
demis yang notabene paham betul tentang demokrasi.

Tetapi benarkah ralryat merindukan kembalinya rezim
Soeharto seperti diungkap R Hartono dalam sebuah wa-
wancara dengan sebuah tv swasta? Jawabannya mung-
kin tidak. Kalaupun rakyat terkesan sudah enggan de-
ngan pemerintahan yang sekarang, hal itu bisa dilihat
dari berbagai perspektil. Pertama, rakyat menginginkan
pemerintahan yang bisa mengambil keputusan yang di
dalam bayangan mereka lebih kuat. Sebab, rakyat sudah
iengah dengan pemerintah yang lemah. Kedua keingi-
nan itu merupakan kritik terhadap pemerintahan yang
sekarang dan bukan penolakan atas sistem demokrasi
Dan tentu saja keinginan tersebut juga tidak bisa serta
merta dibaca sebagai keinginan untuk kembali pada
sislem yang kurang demokratis alias otoriler seperti re-
zim Soeharto.

FENOMENA munculnya Mbak Tutut bisa iuga Cibaca
sebagai ketidakpuasan terhadap pemeritltah Megavrati
Soekamoputri. Maka, kalau Tutut Soeharto cerdaa. bisa
memanfaatkan momenlum ini untuk mendulang sukses
sebagai calon piesiden Pemilu 2004. Jika melihat penga-
laman selama era reformasi -lima tahun tiga presiden-
!e depan rasanya memang diperlukan rezim yang kuat.
Sebab kalau tidak kuat tidak bisa berbuat apa-apa. Re-
zim kuat tidak otomatis otoriter, tetapi penegakan sistem
hukum yang tegas, konsisten, dan jelas. Dalam persep-
si masyarakat Indonesia, rezim kuat itu artinya rezim yang
mempunyai parfai yang dapat dukungan pemilu mayori-
tas mullak.

KALAU kita memilah calon pemilih pemilu 2004 men-
jadi lapisan menengah ke atas dan lapisan menengah
ke bawah, seolah memang ada dua kepentingan yang
paradoks. Lapisan menengah ke atas rupanya lebih gan-
drung dengan demokrasi. Mereka kecewa terhadap pe-
merintahan sekarang lebih karena ada ciri-ciri Orde Baru
yang dipraklikkan oleh pemerintah sekarang masih sa-
ngat kental. Tetapi bagi masyarakat lapisan bawah, per-
soalan mereka ya ekonomi, bukan demokrasi. pekeriaan,
upah, gaji, penghasilan adalah masalah pokok mereka.

SuRvEt Rakyat Miskin Kota menemukan data bahwa
pemerintah kota atau pemerintah kabupaten merupakan
pelanggar hak asasi manusia (HAM) terbesar. Meliputi 70
persen dari seluruh kasus pelanggaran HAM.

Baru kemudian disusul institusi lain seperti perusahaan
daerah pasar, polisi, dinas perhubungan, perusahaan
swasta, pemerintah provinsi, majikan rumah langga.

Lantaran pelanggaran t€rbesar oleh pemkot atau
pemkab, sangat wajar kalau kemudian yang menjadi korban
mayoritas adalah pedagang kaki lima (pKL). Disusul warga
str€n kali, pedagang pasar, juru parkir, penghuni rumih
susun, anak jalanan, sopir, warga kota, pembantu rumah
tangga.

DATA hasil survei di atas menunjukkan, kecenderungan
pemkot dan pemkab kembali kepada pola Orde Baru. yiitu
adanya kejahatan dan kekerasan state (negara) terhadap
society (masyarakat).

Pada awal-awal zaman reformasi, kekerasan dan
kejahatan stale berkurang karena negara dalam keadaan
trdak berdaya. Saat itu teriadi arus balik serangan dan'balas
dendam' masy,"rakat terhadap negara yang merepresinya
selama Orde Baru.

Sekarang negara seperti hendak balas dendam atas
posisinya yang tidak berdaya, dikuya-kuya semasa awaF
awai reformasi. Dan yang meniadi Sasaran bukannva
kelompok masyarakat yang dulu mengkrit ik negaia,
melainkan kelompok masyarakat yang lemah.

Maka terlihatlah PKL, warga setren kali, iuru parkir,
pedagang pasar yang menjadi korban. Mereka adalah
kelompok masyarakat yang rentan. yang tidak memiliki
keberdayaan politis maupun hukum.
. Kita sering sekati menyaksikan bagaimana pKL yang
Karena terpaksa harus jualan di trotoar, digaruk, diganyang,
diharu-biru sampai lunglai tak berdaya.

Pemkot atauPeml(ot atau pemkab tahl
aturan kota. Padahal aturan itu

tahunya mereka itu melanggar
r rtu drbuat tanpa mengindahkan

nasib warganya. Hanya semata-mata kepentingah elite dan
gengsi pemerintah.

Pemkot alau pemkab seperti tidak mau membuka mata
bahwa PKL, pedagang pasar adalah katup pengaman
perekonomian rakyat. Apalagi di saat perekonomian na-
sional terpuruk seperti saat ini.

UNTUK itulah, kita mengharapkan pemkot atau pemkab
melakukan gerakan mawas diri apakah sudah berfungsi
sebagai peng€mban amanat penderitaan rakyat (amperi;.

Haruslah ingat, pemerintah itu tugasnya metayanl md-
syarakat. Mengangkat dan memperbaiki nasibnyi. Bukan

Nan mereka inilah yang terus terang mengatakan,
bahwa Orde Baru ilu lebih baik. Mereka bukan rindu re-
zim Soeharto, melainkan kepada keadaan ekonomi di
mana mereka bisa hidup lebih baik. Apakah tigur tokoh-
nya nanliTutut Soeharto, Megawati Soekamoputri, Amien
Rais atau siapa, bagi lapisan menengah ke bawah tidak
penung. Kalau Mbak Tutul mampu mengubah citra kekua-
saan yang akan dibangun, bukan memfotokopi ayahnya,
tapi membangun yang baru sesuai dengan keadaan
sekarang, apa salahnya. Intinya masyarakat menuntut
kecerdasan dari Tutut Soehano atau siapa pun. Tapi ka-

mengganyang, mBngharu-biru,  Kebahaoiaan neoara
adalah bila melihat raliyatnya hidup damai sejahtera. H-eM-
nya teriamin.

Haruslah sadar bahwa dengan indikasi sebagai pe-
langgar HAM terbesar, maka pemerintah itu telah meniadi
zalim. Berbuat aniaya. Kalau sudah begitu, ;angan ha-
rapkan ada kepercayaan dari masyarakat. Jangan mimpi
terialin cinta kasih rakyat terhadap pemerintahnv:a. Janoan
berharap Tuhan akan memberikan berkah kepida peire-
rintahan yang demikian.

i Kecerqasan oan tutu soehano atau siapa pun. Tapi ka.
j lau tidak menjanlikan perubahan apa-aja, basri oi[orji.



SURYA SENIN 15 DESEMBER 2OO3

SATAM SURYA

SEA Games?2
SEA Games XXtt di Vietnam berakhir sudah. Hasit-
nya kita juga tahu bahwa kontingen Rl hanya mampu
meraih 55 emas dan berada di urutan tiga setelah Viet-
nam dan Thailand. Prestasi ini mengulang prestasi
SEA Games XXI Kuala Lumpur.

Memang sejak masa krisis tahun 1997 pr€stasi In-
donesia terus terpuruk. Tahun 1999, pada SEA Games
XX di Brunei Darussalam, Indonesia tergeser dari yang
selalu juara umum ke urutan kedua. pada SEA Games
berikulnya di Kuala Lumpur tahun 2OOl kontingen In-
donesia bahkan digusur dari tempat kedua ke urutan
ketiga. Lalu pada SEA Games XXll di Vietnam taoi-
lagi kita tidak mampu beranjak dari posisi tiga besir.

Pada posisi itu, tokoh olahraga nasional dan sejum-
lah pengurus Induk Organisasi Olahraga mengatakan,
berada di urutan ketiga sudah merupakan sebuah
prestasi karena kontingen "Merah putih,' mengalami
kendala dalam persiapan.

Selain itu, 70 persen a et yang dikirim, merupakan
atlet lapis kedua sehingga secara otomatis visi oe-
ngiriman atlet ke SEA Games sekarang pun berubah.
Tidak lagi dengan tuntutan harus luara umum karena
arena SEA Games hanyalah kawah candradimuka
bagi pembinaan prestasi menuju Asian Games dan
Olimoiade.

KITA mengalami keterpurukan di biclang olahraga
karena kita tidak lagi memperhatikan proses pembina_
an pada lapis bawah (tingkat kadet, remaja, dan ju-
nior). Sebab, ketika pucuk pimpinan induk-induk oroa-
nisasi semasa Orde Baru (32 tahun) dipegang oieh
militer dan pejabat tinggi negara, mereka hanya mem_
bina atlet yang sudah jadi, tanpa memperhatikan pem_
bibitan di seluruh pelosok tanah air.

Karena itu jawaban untuk memajukan prestasi olah_
raga adalah mencari dan membina sebanyak mungkin
atlet-atlet muda.

Karena itu perlu kiranya dibuat UU olahraga yang
mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta pe-
merintah dalam membina olahraga. Salah satu butir
yang berpotensi dalam pembinaan olahraga adalah
pemerintah diwalibkan mendirikan fasilitas olahraga
hingga pada tingkat kecamatan. ltu artinya pemerin_
tah menjadi f  asi l i tator dalam pembinaan'sehingga
dengan UU olahraga pembinaan berjenjang sudih
bisa dipastikan berjalan semestinya.

Kita tidak boleh terjebak pada pernyataan yang
menyebutkan hasi l  SEA Games sebagai yang ter-
buruk karena t idak juara umum. Hasi l  SEA Games
dengan tetap di urutan ketiga dan meraih sekitar
55 medali  emas sudah maksimal sebagai hasi l  at-
let-at let lapis kedua Indonesia dan debutan sepert i
atlet panahan Bina Dewi asal Bojonegoro yang 6aru
sekali  ini  ikut SEA Games dan telah menyumbang-
kan medali emas.

Namun tentu kita tak boleh berpuas diri mengingat
negara-negara ASEAN nampak kemajuannya de-
ngan meggancteng iptek untuk kemajuan olahraga.
Untuk hal yang satu ini kita nampaknya harus teius
belarar.

SURYA SELASA 16 DESEMBER 2OO3

Tertangkapnya $addam,
modal baru Bush

MANTAN Presiden lrak Saddam Hussein dipastikan di-
tangkap l4 Desember di wilayah Tikrit, tempat kela-
hirannya. la ditangkap dalam suatu operasi ofensif
dengan kekuatan 600 tentara AS.

Saddam tidak membutikan ianiinya untuk memberi- .
kan perlawanan sampai titik darah terakhir keoada
Amerika. la menyerah dengan mudah.

Mantan tiran lrak itu ditangkap dalam kondisi sanqat
kelelahan. Badannya kurus. la hanya ditemani d-ua
orang Kawannya.
. Penangkapan Saddam ini disambut dalam tiga ver-

si. Versi pertama, sebagian menyambut dengan suka
cita. Mereka menembakkan senjata ke udara. Bernya-
nyi dan mengri. Mereka adalah ordng-orang yang meia-
sa dizalimi Saddam selama berkuasa.

Yang gembira pula adalah para 'boneka,Amerika di
lrak yang menghambakan diri kepadaAmeika. Denoan
tertangkapnya Saddam, pqluang mereka untuk seglra
memDangun Kel(uasaan di lrak akan lebih ceoat kare-
na selama ini Saddam menjadi simbol perlawinan ter-
hadap rezim baru boneka AS

ADAPUN versi yang berduka cita adalah ralqyat lrak
yang merasa Saddam adalah pahlawannya. Be-rkat ta-
ngan Saddam, lrak menjadi negara terbesar di lingku-
ngan Arab. Saddam membawa lrak dalam kemakmuran.
. Saddam memang keras.-sering kali mengabaikan
hak asasi manusia saat berkuasa. MemerintaF denoan
tangan besi. Tjdak toleran terhadap kritik.

Hai demikian memang tidak cocok dalam konseo Ba-
ral. Tetapi mengacu pemikiran potitik ahli-ahliArab klasik,
Saddam melakukan hal yang tepat karena banosa Arab
itu sulit dipersatukan. Terlalu banyak bicara sedikit ker-
ja.lraka dibutuhkan pemerintahdn yang kuat, keras.
. . Dengan demikian, dalam kons6p femikiran Arab
klasik, metode pemerintahan yang dipakai Saddam
tidaklah sepenuhnya salah. Akan diniiai salah kalau
yang digunakan ukuran Barat.

nya
YANG ielas mend
'a Saddam adalah

mendapat keuntungan dari tertangkap-
.dalah Presiden AS-Georoe W Buin- ta

:ungan dari tertangkap-
AS George W Bush. la

mendapat modal baru dan segar untuk maju ke pemi-
lihan presiden tahun depan.
. Bush sebenarnya sudah terpuruk dalam bursa pre-

siden. Invasi yang dilanjutkan dengan menjajah lrak,
memerosotkan popularitasnya. Apalagi dalihnya inva_
si bahwa lrak memiliki senjati pembun-ufr mass- lsama
sekali tidak terbukti.

Ditambah kegagalan menangkap Saddam. Bush be-
nar-benar se_pert i  bebek lumpuh, setelah gagal
menangkap Osama bin Laden maupun penguala
Atghanistan Mullah Omar.
^ Kemungtinan bes,ar Eush akan memerintahkan agar
Saddam diadili di AS seperti presiden panama Noie-
ga. Akan memerintahkan Saddam dijebloskan ke pen-
jara Guantamao yanq anoker.

Bush pasti mai'vati7 kal6u Saddam diaditi datam oe-
ngadilan le_rb_uka di Baghdad, hanya akan memier-
malukan fS. Saddam pasti akan mdmbuka betapa cu-
lasnya AS. Irak menghamba ko AS, tefapi begjiu ada
kepentingan sendiri bersama lsrael, AS menghancur-'
kan hambanya sendiri.

Dengan tertangkapnya Saddam, belum tentu perla-
wanan ra_kyat lrak terhadap AS m€ngendor. Sebab AS
telanjur dicap s_ebagai penjajah. Dan [enyataannya me-
mang begitu. Kenyataan pula, dijajah AS tambah seng-
sara. Di lrak akan segera murici.rl Saddam-saddam
Daru yang memb.orikan perlawanan tanpa akhir. Se-
peni semboyan kita pula: patah satu tunibuh seribu.



SURYA RABU 17 DESEMBER2OO3

Utang baru CGI
PEKAN lalu 30 n€gara dan l€mbaga.lembaga multila-
teral yang tergabung dalam CGI (Consultative Group
on lndonesia) memutuskan memberikan pinjaman
baru bagi Indonesia.

Pinjaman baru itu berjumlah US$ 3,4 miliar, lebih
besar dibanding tahun 2002 yang hanya US$ 3,14
miliar. Dari jumlah itu sebanyak US$ 2,9 miliar akan
digunakan unluk menutup defisit anggaran (ApBN)
2004, yaitu US$1 miliar dolar untuk p€mbiayaan pro-
gram dan US$ 1,8 miliar dolar untuk bantuan proyek
dan hibah kepada daerah dan LSM.'Pertanyaan 

yang mendasar tentu mengapa utang
kita terus bertimbun, sementara belum optimal meng-
gunakan utang luar negeri secara tepat (tidak boros,
tidak diselewengkan dan tepat arah), dan juga belum
oplimalpengelolaan sumber pendapatan dalam negeri
(pajak dan devisa ekspor).

Seluruh utang kita kini beijumlah Rp 1 .260 triliun:
utang luar negeri sebesar Rb 672,3 triliun (USg 70
miliar dolaO dan ulang dalam negeri sebesar Rp 5g9,6
tr i l iun.

Tidak begitu jelas mengapa utang kita naik pada
2003 ini. Namun menurut beberapa pengamat peme-
rinlah berjaga-jaga terhadap kerawanan situasi, se-
pe(i kredit bermasalah (nonpefforming toan) akan
meningkat, karena banyak orang politik (partai) me-
miniam uang ke bank, yang berpeluang menyebab-
kan kredit macet. Tapi negara-negara kreditor luga
berkeinginan untuk menjaga kepentingan ekonomi,
perdagangan dan invesiasi mereka di Indonesia. Maka
utang kita tetap besar.

Meminta utang lebih mudah daripada kewajiban
mengembalikan utang, apalagi utang itu mengalas:
namakan rakyat. Kita terus menghadapi dilema ini,
sementara negara-negara penerima utang IMF bela_
san dan puluhan miliar dolar seperti Korea Selatan

... dan Thailand, sudah berhasil membayar utang- utang-
nya dan menghentikan utang-utang itu karenl efisien
menggunakannya.

Masalah penggunaan inilah berkaitan dengan pemi-
lu 2004 kita juga perlu menyimak pendaplt bahwa
partai-partai dan tokoh politik akan 'merubungi per-
bankan nasional' untuk memperoleh dana kampanye
bagi penyuksesan kandidat-kandidat legislatif din
eksekutil mbreka termasuk menyiapkan para kandi-
dat presiden.

Uang untuk politik dalam arti positil memang tak bisa
dihindari di negara mana pun. Namun soalnya apa-
kah legitimasi untuk memperoleh dana itu terjamin dan
tidak melangkahi hukum.

Fenomena buruk itu jangan sampai muncul, karena
itu faktor pengawasan harus menjadi prioritas. Tidak
boleh lagi ada bank bobol karena ini juga cerminan
dari situasi semacam itu.

Maka seperti dikatakan Menteri Ketua Bappenas
Kwik Kian Gie, ratusan triliun rupiah menguap dibawa

. oleh para koruptor. Kalarr demikian, kita hanva me-
nimbun utang untuk membayar utang. Tidak ad'a man-
taat sama sekali bagi rakyat.
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Tugas baru
manajemen BNI

SETELAH ramai dengan masalah pembobolan, Bank
BNI  berbenah dengan memi l ih  anggota  dewan
Komisaris dan direksi PT Bank BNl. Dari anggota yang
terpilih dan beragam mengisyaratkan tek-aO untu[.
mengembalikan institusi ini kepada ialurnya. Nam_
paknya kehadiran orang-orang luar akan merirudahkan
pembenahan dalam bank tersebut.

Problem yang harus ditangani pada bank yang pu-
nya hubungan ctengan kemerdekaan bangsa ini su-
dah diketahui yakni, perbaikan pengawasa--n internal.
Masalah ini menyangkut perbaikan peraturan dan men-
talitas manusianya.
. Bank bobol terjadi karena situasi yang memungkin-
kan serta tersedianya peluang. pehgawasan sa-noat
lemah karena sikap tegas bukan kepribadian utaira
.dari bangsa ini. Yang lebih sering mengemuka adalah
srKap permisit atau berdamai terhadap kesulitan dan
kesalahan.

Kalau mau diurut, jumlah penyelewengan di sektor
pemantan memang lauh lebih besar ketimbang dana
V.ang digunakan Industri pesawat Terbang NusLntara
(IPTN) untuk membuat pesawat terbing. Hanya
Deoanya, penggunaan dana lpTN dikaitkan dengan
isu oolitis.

Perkembangan ekonomi sejak 1970-an tidak lepas
dari peran perbankan sebagai penyalur dana kepida
masyarakat. Peran perbankan makin menonjol sete_
ran pemerintah menerbitkan kebtiaksanaan vano
mengizinkan pendirian bank baru dengan modal betoi
yang sangat minim Rp 10 miliar. Tujuannya cukup ide-
al yaknr membuat masyarakat menjadi bank minded
dan menggiatkan perekonomian.

Tetapi sisi pengawasan yang dilakukan otoritas mo-
neter sangat lemah sebab penambahan jumlah bank
baru tidak diimbangi dengan peningkatan tenaga pe-
ng^awas dan peraturan yang memadai.

sementara unit pengawas yang diharapkan tidak
tersentuh, malah lurut senang bermain bayang-ba-
Iang. . Beberapa bank yang sahamnya lugi Oimitixi
EanK Indonesia malah turut kejeblos.

Karena itu Dewan Direksi dan Komisaris pT Bank
BNI Tbk bagaimanapun harus melakukan terobosjn
efektif dan bijak agar BNI menjadi lebih sehat. Dalam
konteks ini, pembenahan tentu tidak bisa bersifat mer-
ata karena tak semda divisi atau karyawan BNI mem-
bawa bakat penyelewenoan.

. Pembenahan ke Oatari, sep6rtinya merupakan se-
buah sasaran antara guna menciptalian Bank BNI vano
mampu menialankan f ungsi-lungsi perbankan denqai
semestinya. lylisalnya, fungsi intermediasi yang sela-
ma ini sulit.dilakukan perbankan pada umuhn/a.
. Secara.ideal, manajemen baru jirga harus bisjr mem-
ounlkan bahwa mereka bisa mengemudikan bank ke
a.rah yang lebih baik sekalipun tanpa orang asing di
dalamnya. .Hal ini penting untuk mehunjukkin batiwa
bangsa Indonesia pun mampu bekerja dan punya ke-
mampuan sederajat dengan bangsa lain.
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berantas korupsi
SETELAH melalui proses seleksi yang panjang, De-

wan Peruakilan Rakyat (DPR) melalui pemilihan yang
dilakukan anggota Komisi ll OPR, berhasit memilih Pim-
pinan Komisi Pemb€rantasan Tindak Pidana Korupsi
(KPTPK). Taufiequrohman Ruki, mantan penvira tinggi
Polri terpilih sebagai ketua.

Empat orang lainnya terpilih sebagai anggota lemba-
ga yang dirancang untuk membersihkan praktik korup-
si, kolusi dan nepotisme (KKN). Mereka adalah mantan
pcjabat Eadan Pengawasan Keuangan dan Pemba-
ngunan dan anggota Badan Pelaksana Masyarakat
Transparansi Indonesia, Amien Sunaryadi, mantan
Deputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pemba-
ngunan, Sjahruddin Rasul, mantan Jaksa Tumpak Hato-
rangan Panggabean, dan mantan Dirut PTTimah Erry
Riyana Hardjapamekas.

Terpilihnya para anggota dan pimpinan suatu badan
yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan koor-
dinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan,
penyidikan dan penuntulan temasuk kasus korupsi masa
lalu tenlu menumbuhkan harapan atas pemenuhan salah
satu aspirasi reformasi unluk memberantas praklik KKN.

Apalagi, dari sejak awal pembentukannya dilogaskan,
komisi tersebut dirancang sobagai lembaga negara yang
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat
imparsial, independen dan bebas dari pengaruh kekua-
saan mana Dun.

Kehadiran KPK seyogianya merupakan angin segar
di tengah semakin maraknya praktik korupsi da negeri
ini yang sudah sampai pada ta!"al yang sangat mengkha-
watirkan. Sejak hampir salu dekade ini, secara terus-
men€rus sejumlah lembaga internasional menempat-
kan Indonesia sebagai salah satu negara paling korup
di dunia.

Telapi terpilihnya para peiabat publik yang nantinya
diharapkan menladi ulung tombak pemberantasan ko-
rupsi itu tak urung iustru kembali menyiratkan pesimis-
me-. terhadap prospek dan masa depan pemberantasan
korupsi, sebagai suatu penyakit menahun yang telah ber-
akar, khususnya pada tataran birokrasi dan elite peme-
rintahan.

Selama ini upaya pemberanlasan dan proses hukum
atas keiahatan korupsi kita lebih banyak diintervensi oleh
kepentingan politik dan ekonomi. Akibatnya, penanga-
nan kasus korupsi dan kejahatan keuangan yang sangat
merugikan negara menjadi t idak lebih dari  sekadar
barang komoditas yang diperjualbelikan.

Tambahan lagi sudah meniadi r?hasia umum bahwa
salah satu bentuk korupsi yang telah.begitu mehdarah
daging di negara kita adalah korupsi dalam lembaga
peradilan atau dikenal dengan istilah Tudicial corruption.

Karena itu KPK harus menunjukkan kinerja yang be-
nar. Jika tidak hanya akan memperpanjang daftar komisi
yang akhk-akhir ini banyak dibentuk dengan tingkat efek-
tivltas kinerja yang masih dipertanyakan.

SURYA JUMAT 19 DESEMBER 2OO3

Pembatalan
pemberangkatan haii

HaMprR sebanyak 30.000 calon jamaah haji Indone-
sia batal berangkat ke Tanah Suci. Alasannya, kare-
na pemerintah Arab Saudi lidak menyetujui pernintaan
penambahan kuota yang diaiukan 17 negara, terma-
suk Indonesia.

Kita sangat memahami betapa kecewanya mereka
yang batal berangkat ke Tanah Suci. Sebab, haji bagi
umat lslam, lebih-lebih lagi di Indonesia, adalah dam-
baan. Haji adalah ibadah dan punya gengsi sosial.

Berdasarkan perjanjian para Menteri Luar Negeri
an_ggota Organisasi Koferensi lslam (OKl) di Yorda-
nia 1986, disepakati penduduk berjumlah 1 .000 orang
mendapat satu jatah calon ,iamaah haji (1 :1.000).' 

Dengan perjanjian itu Indonesia mendapat jatah
205.000 calon iamaah haJi. ltulah batas maksimal se-
suai dengan kesepakatan. Selain itu, khusus kuota
haji pada 2004, luga sudah .ada MoU yang diteken
Menteri Agama Indonesia dan Menteri Haii Arab Sa-

Karena banyaknya calon ja4aah haji yang men-
daftar, yakni sebanyak 55.O00 calon jamaah yang ma-
suk waiting /lsf, Menag Said Agil Husin Al lliunawar,
kemudian mengajukan tambahan 30.00C lagi ke pe-
merintah Arab Saudi. Tetapi, permintaan itu ditolak
dengan aiasan telah sesuai kuota. Selain itu iuga kare-
na sarana peribadatan diArab Saudi sudah tidak mam-
pu lagi menampung jutaan jamaah.

Pemerintah memang sudah berupya agar penam-
bahan kuota itu disetuiui. Indonesia telah melakukan
negosia,si tingl€t tinggi. Wakil Presiden Hamzah Haz
mengirim surat kepada Putra Mahkota Arab Saudi
Pangeran AbdulAziz selaku pemimpin tertinggi penye:
lenggaraan haji. Tetapi, hasilnya tetap nihil.

Gagal berangkatnya calon hajijelas kenyataan yang
pahit bagi kita semua. Karena itu mesti diadakan ko-
reksi mendasar agar penyelenggaraannya bisa lebih
baik.
. Penyelenggaraan haji di masa depan haruslah di.

laksanakan secara profesional. Untuk itu perlu dipikir-
kan kembali soal monopoli penyelenggaraan yang kini
dipegang Depag. Sulit rasanya departemen mengelola
secara protesional karena Depag ielas bukan baddn
usaha.

Monopolinya tergolong besar karena Depag mengu-
asai 95 persen pemberangkatan haji. Selebihnya baru
diberikan pada swasta.

(ita sudah bosan mendengar berbagai persoalan
yang menyangkut haji. Entah keterlambatan pem-
berangkatan atau bahkan pembatalan s€perti kali ini.
Kenapa urusan ibadah, kokjadi ruwet dan bernuansa

Kita memang pbdu menengok pada negara-nega-
ra tetangga seperti Malaysia yang menyerahkan uru-
sad Inl pada swasta. Dengan diurus swasta kita juga
yakin ongkos akan lebih murah.

Dan paling penting s€mestinya kita tak pertu lagi
bertpekulasi dengan mengaiukan tambahan kuota.
Karena spekulasi inijuga akan nremancing percaloan
dan permainan
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Buka untuk
SATAM

dialog

PENCEKALAN terhadap acara pKB yang akan diha-
diri Gls Dur tersebut memang tidak lep6s d-ari konsrer,-
si politik se*bglumnye Saat Pemitihan eupatr-r lntOuly
Lumalan9, PKB pecah meniadr dua kubu.
_ Kubu-oPC Lumajang yang dipimFin Hasan memilih
Fauzi Sedang kubu OPP yang diko;randani AS Hikam
dengan Misbachul Munir sebagai aparat di bawahnya,
memilih Munif Baisuni. Pilgub itu aktiirnya dirnenang(an
Fauzr oqngan skor tetak.
,_^Rupanya DPP tidak mau menerima kenyataan itu. Opp
Kemudian melakukan langkah pembekuan DpC Luma-
i3I^S;. Htt".. membentuk-OpC baru yang dikeruar Mis.
?1lll S":jl Jadi. sekarang ada dua k--epengurusan.^ojl.r,s_if ejnilif ql.Ulnum (KpU) mengakui irubLi Hasan.
,.:yT?l lr:!al' ' i l Fauzi merasa puiya utang keoada
[y,9^" 5l:31 y-Iyk itutah,.ia merarans fenesunian boCwrra tsnaKtr untuk pelantikan penguius OFb Lumajang.Karena petantikan itu sebenamyi merupakan .kuieti,
lef"glp fuqy Hasan, barans rdnr" Fi"'.iiiJii ii_*ilihati. Atau bahkan harus berpihak kepada Hasan.uengan dgmtkian, sulit dilerima alasan Fauzi bahwapsncekatan itu justru untuk menuniukkan sifio netiiinya aras persoatan internat pKB. Tetap dituduh seOaoiip€mbetaan tsrha.rap Hasan. Oan tinOltan JtmiliJniil-
anggap sisa-sisa Orde Baru-

., jlff^g]1yt3h ini menggetinding rsrus, dampaknyanoaK oatx Dagt masyarakat. BagaimanaDun vano ten;a_
9^ar-o]mlsayarakat itu tebih banyak takr6r eniosi-daripa-
oa panahrannya.

. Apalagi masalah psmbunuhan Ketua pAC Jatiroto KHAsmunt tsnak yang diduga juga rentetan dari pilgub,
Oelum Selesai-

-_Uj!!5 itu. kira berharap pihak pKB maupun pihak
remKaD lumajang mau membuka dialoo. Baoaiinar:a
masaran tnt tidak berlaM-larut. Kalau bedaluhh-rut. pKB
juga ddak untung karona pros€s konsotidast parrii'akin
temamoal Pomkab iuga rugi karena energinia terkuras
unruK mengurst potemik ters€but.

Da'ri dialog, akan dapat dicapai penyelesaian vano
membawa kemaslahatan semua oihak

kasus Lumajang
PENCEKALAN penggunaan GOR Wira Bhakti Luma-
jang untuk kegiatan halalbihalal, ist ghotsah dan pelanti-
kan pengurus OPC Panai Kebangkitan Bangsa (PKB)
oleh Bupati Lumajang, Achmad Fauzi, terus menjadi po-
lemik.

Melalui SMS yang dikirim ke Harian Surya tertihat pi-
hak yang mendukung tindakan bupati dengan yang me-
nolak, boleh dibilang berimbang.

Di internal'PKB iuga terjadi perbedaan pend3pat. Wakil
Ketua Umum OPP PKB, Mahfudz MO, dan Ketua Dpp
PKB AS Hikam berada pada kubu yang menolak
qeqcekala! Sementara Wakil Ketua Dewan Syuro DPp
PKB, KH Cholil Bisri, bisa menerima kebiialian Fauzi
tersebut.

Oemikian pula kiar khos pengasuh pondok pesantren
Lirboyo. KH ldris Marzuki, menyatakan, bisa menerima
tindakan Fauzi tersebut karena di intemal PKB memano
masih ada masalah.

Yang jelas, pihak Pemkab Lumajang dan pKB versi
AS Hikam sama-sama bersikukuh dengan sikapnya.
Bahkan dengan tegas Mahfudz menyatakan, perseian
dengan bupatr Lumajang. Arttnya, bisa saia pKB meng-
aDarKan trndakan bupali yang merasa memiliki otoritas
oenztnan.

SAIAM SURYA

Yesus hadir saat ini
KmK Yosus hadir di bumi ini lebih 2000 tahun vano

lalu, manusia sedang dilanda krisis identitas'da;
moralitas yang hebat. Hal ini dapat dilihat dari berbaoai
aktivitas dan esensi khotbah-khotbah Anak A ah. 

-

Yesus berhadapan dengan penguasa Romawi
yang bengis, kemelaratan para netayan, kebobrokan
b,rokrasi, kemunatikan kalangan agamawan (kaum
Fansr dan Saduki) dan diskriminasi antarkelomook.
. . Umat yang mengitariyesus saat itu tengah dilanda
krisis yang cukup kronis. Ketidakadilan, kesewenano_
wenangan, dan kepongahan merajaleta. Krisis_krisis
I tu lah yanq membuat  mereka menant iken san. !i tu lah yang mereka menant ikan Sang

kehilangan makna. pehgaditan inenliOi

Mesias, Sang Juru Selamat.
. Yesus yang berada di tengah-tengah mereka

dengan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib pun
segera mereka persepsi  sebagai  Sang Mesias,
penyeramat yang akan membebaskan mereka dari
segala persoalan kemasyarakatan.

Krisis-krisis kemanusiaan pun terobati seketika
Namun, ketika sosok yang menjadi ag ul-agut(benteng/
kebangqaan) mereka dalam menghadapi Kaisar
Romawi ilu disalib, krisis yang sama kembali muncul
Oan menghantui mereka.

KISAH pada awal masehi itu kiranya juga terjadi
pada saat ini dan di sepanjang zaman. eeriyian Nitat
seraru Derhadapan dengan situasi yang kurang tebih
sama dengan kondisi pada saatyesus lihir, terirasuk
di negeri ini.

.  Para.po l i t is i  berebut  kekuasaan dan segala
kemewahannya. Banyak dl antara mereka y:ang
berperilaku seperti pontius pitatus, ketika hirui
berhadapan dengan s i tuas i  d imana kebenaran
dipertaruhkan. Daripada ftembela rakyat, para wakil
rakyat lebih memilih bunokam.

Para penguasa teb ' ih  memi l ih  memet ieskan
l€Denaran seperti halnya Herodes membunuh bayi-
b-ayi demi tidak hadirnya sosok yang disebut sebadai
Keoenaran Sejaii, Sang pembebas, Sang penyelariat
dan Sang Raia Damai.

_ Situasi keadilan saat ini juga memprihatinkan.
rengao an hanyatah tempat  para ah l i  hukum
oe.retont(a dan merapalkan ayat-ayat yang telah
^€rrra gan maKna. l,engaottan menjadi tempat para'orang-oran9 suci' menghancurkan hati nurani meieka
yanq lemah dan menuluoi keti. laka.l i l 'n r ^tdv. \, ,^^menutupi ketidakadilan mereka yangyang
kuat.

YESUS saat_ itu juga harus berhadapan dengan
l1g geleSqk hukum yang pekerjaannya haiya
menyeret petacur dan merajamnya. Saat merei<a
memrnta pembenaran, yesus meniawab dengan
sederhana, "Kalau ada di antara kamu yang merasa
tidak_berdosa, sitakan lempari perempuin irii dengan
batu."

_ -, Kemjskinan dan problem kesehatan juga meniadi
peKe4aan besarYesus pada saat itu. Di mana_mana,
yl1-!?91, meFyembuhkan orang-orang yang didera
oeroagat penderitaan, penyakit, kesengsaraan, dan
KemtsKrnan. yesus memberi makan 5.000 orano.
mem€nuhi jata netayan dengan ikan Oan meri j
oangKrtKan orang mati.

Semua krisis tersebut terjadt karena manusia takmampu merespons kehadiran_Nya. "Aku adalah
Keoenaran dan hidup," kata yesus. Mereka yang tidak
:l?ly3,T9rt Dia (baca: Kebenaran oan Kbnidlupanl
lf:I3I"l,:ilp1i k€pada kebenaran dan kehidupan:MereKa aKan terus-menerus mengalami berb;gai
macam krisis.
. .  Yesus hadir  d i  dunia untuk menjawab kr is is
identitas dan moralitas. Set€lah mati di Xiyu safiU, Oiaoangktt kembali. Ini merupakan p€nanda bahwa yesus
Ieran mengalahkan maut dan berbagai macam krisis,lermasuk krisis identitas, moralitas dl-an kemanusiaan
91.:9p_?1ll9."r.gn.Tak pertulagi manusia kehitangan

$!1ir,1,."" 
moratitas, karena yesus tetah hadir di 

-sini
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Parpol penlu
rekening khrusus

AKANKAH P€milu 2004 nanll bebas dari praktik politik
uang? Nampaknya hal itu masih iauh dari harapan. Salah
satu sebabnya belum ada UU yangl mengatur tentang
rekening khusus dana kampany€.

Padahal menurut beberapa pentJamat, kepemilikan
dana rekening khusus kampanye mr:rupakan syarat par-
tai politik siap mengikuti p€milihan umum.

Tetapi saat.ini hal ltu menjadi sulil. karena Undang-Un-
dang Partai Politik tidak m€hgatur hal itu.

Sdperti diungkapkan sebelumnya oleh Wakil Ketua Ko-
misi Pemilihan. Umum (KPU) Ramlan Surbakti, Kamis,
UU Nomor 31/2002 tentang Partai Politik memang tidak
menyebutkan soal sanksl bila parpol tidak memiliki re-
kening tersebut. S€hlngga, untuk Pemilu 2004, parpol
bisa dengan mudah melenggang ke arena pemilu lanpa'i harus mgmilikl rekening-tersebut.

I .. - Memang pafpol sudah mehyerahkan nomor rekening,. tetapi tak ada satu pun darl parpol-parpol itu yang me-
laporlian jumlah saldo awal yang dipunyai. Yang ada ha-
nya nomor rekening dengan iumlah dana kosong.

Saldo awal ini penting dan bisa men.ladi persoalan
tersendiri. Sebab, dari situ sesungguhnya bisa dilacak
asal-muasal dana kampanyc, apakah dari sumber legal
alau sebaliknya.

Masalah saldo awal Ini luga bisa-bisa dijadikan alasan
atau cara parpol berkelit jika, karena kita tahu bahwa
ada pembalasan sumbangan dana bagi parpol. Artinya,
bisa saja, parpol alengalihkan dana sumbangan parpol
masuk ke rekening dana kampanye. Jelas tanpa ada-
nya aturan ini parpol bisa memperoieh cara bagaimana
pengalihan dana itu bisa dilakukan lanpa melanggar
hukum.

Maka dari itu, bertolak dari pertimbangan akan makin
sulitnya menuntaskan persoalan dana parpol dan dana
kampanye, maka kita bila UU Parpol mesti diamande-
men dengan memasukkan sanksi legas soal rekening
khusus dana kampanye. Jika tidak maka permainan poli-
tik uang sulit dibendung.

Jika politik sogok-menyogok berlangsung bisa juga
terjadi apa yang disebut dengan sistem rente ekonoini
antara penguasa, elit politik, dan pengusaha. Dalam
sislem ini partai memantaatkan pengusaha, sebaliknya
pengusaha yang sudah menginvestasikan dana dalam
jumlah besar pada partai akan kembali menuntut ber-
bagai kemudahan agar investasi yang sudah ditanam
kembali.

Jika itu terjadi, maka oligarki partai tidak bisa dielak-
kan dan korupsi, kolusi, dan nepolisme (KKN) akan me-
wabah semsntara rakyat akan terpirtggirkan.

Untuk itulah kiia semua harus mewasoadai keadaan
ini. Masyarakat dan LSM bisa bekerja sama agar dana
yang digunakan parpol transparan; Kemudian kita juga
berharap pada proses penegakan hukum jika benar ada
partai-partai mendapat dana ilegal. Dan sekali lagi bela-
jar dari kasus ini, maka UU porlu diamandemen agar soal
dana parpol ini bisa diawasi secara l(etal.
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Beratnya meniadi caleg
CALoN legislatif saat ini boleh dikata super sibuk mem-
persiapkan dirinya menjelang Pemilu 2004. Mereka saat
ini sibuk-sibuknya mengurus surat-surat untuk me-
menuhi berbagai persyaratan yang diberikan oleh KPU.

Ruwetnya persyaratan iniantrara lain karena tidak jelas-
nya persyaratan yang diajukan KPU. Contoh, apakah
surat tanda kelakuan baik cukup diperoleh di kantor polisi
setempat atau harus ke pengadilan? Pengadilan tingkat
apa?

Persyaratan lain juga bisa bikin puyeng. Seorang ca-
leg memerlukan surat kesehatan. Menurut KPU sudah
ada formulir yang standar, nomor BB7. Nayatanya, for
mulir nomor BB7 itu tidak tersedia di seluruh pen.juru
tanah air yang luas ini. Lagi pula, rumah sakit mana
yang berwenang mengecap dan mengesahkan formu-
lir tersebut? Di beberapa daerah terpencil, bagi seo-
rang caleg tidak begitu mudah untuk pergi ke rumah
sakit tingkat provinsi, umpamanya.

Dan inilah penyakit utama di negeri ini yakni masalah
birokrasi. Untuk Pemilu 2004 birokrasi yang terkait un-
tuk mengembangkan demokrasi cukup rumit.

Kita berasumsi KPU bersikap tulus dalam mengelu-
arkan berbagai persyaratan dan peraturan yang harus
dipenuhi seorang caleg. Namun agaknya para anggo-
tanya agaknya tidak sempat memikirkan secara tenang
dan realistik kesulitan yang dihadapi di lapangan. Mung-Mung-

k wak-kin juga dikeluarkan terburu-buru karena didesak wak-
tu. sehingga peraturan dapal ditafsirkan dari berbagaiberbagai
sudut pandang.

mun,. juga berhadapan dengan nama ot?lng-orang yang
diajukan masing-masing partai.

Menyelenggarakan demokrasi di negara kepulauan
yang pal ing luas di dunia (meliputi  wi layah, kalau
dibandingkan, yang membentang dari London sampai
Ankara) dan melibatkan sekitar 140 juta pemilih, ielas,
bukanlah tugas yang mudah.

Karena itulah sekarang bukanlah teori-'teori politik
tentang demokrasi yang diperlukan. Semua pihak harus
menunjukkan kesediaan untuk meinperlancar proses
penyusunan caleg untuk berbagai lembaga perwakilan,
terutama perwakilan tingkat kabupaten.

Yang terjadi, ada saia kecenderungan pada diri se-
orang peiabat atau petugas untuk mempersulit sebuah
proses yang harus dipenuhi. Seakan-akan usaha
demokratisasi yang ingin didorong belum berkenan bagi
pejabat atau petugas.

Daftar caleg sangat penting dan menentukan. Sebab,
berbeda dengan pemilihan umum di masa silam, di ko-
tak suara 5 April 2004, pemilih tidak hanya berhada-
pan dengan nomor urut dan tanda gambar partai. Na-

Ketokohan sang calon menjadi faktor yang turut me-
nentukan perolehan suara sebuah partai di suatu
wilayah pencoblosan. Tetapi kalau persyaratan caleg
sedemikian ruwet iangan-langan caleg yang berkua-
litas akan gagal dan sebaliknya caleg yang avonturir
politik yang berhasil. Kalau ini terjadi pemitu 2004
benar-benar tragis. (*)
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BESOK kita meninggalkan tahun 2003. Umur kita ber-
tambah satu tahun. Yang seringkali tanpa kita sadari,
sebenarnya kita iustru setahun mendekati kematian.

Banyak kenangan, pengalaman, goresan perjalanan
sepaniang setahun.Yang pahit maupun yang manis.Yang
geti!'maupun yang nikmat.Yang menyayat rnaupun yang
menghibur.

Salah satu cara terbaik meninggalkan tahun 2003 ada-
lah dengan melakukan perenungan diri: apakah kita te-
lah mengisi setahun peialanan se,iarah kita dengan pe-
ningkatan kualitas hidup. Ataukah kita iustru telah mete-
wali setahun umur kita dengan sia-sia.

Untuk itu, kita coba berdiam sejenak di kegelapan
.. malam. Duduk istirahat. Memejamkan mata. Kita urai lagi
satu per satu perialanan kita sepanjang tahun 2O03 ini.

.TENTU sala, perenungan harus dilandasi dengan keju-
juran. Kejujuran terhadap diri sendiri. Berani mengakui
kesalahan, kelemahan, kedurhakaan dan keaniayaan diri

,:.ini dari bermula tidak ada menjacti ada. Dari kosong men-
jadi wujud. Ini semua beikat kemurahan Tuhan.
- . Tetapi seringkali kita lupa.Ydng kita makan, kita pakar,
kita nikmati seolah hasil keria kita sendin tanpa keterli-
batan Tuhan. Lantas kita dengan sombong m6rasa bisa

_ bordiri sendiri. Bisa menjadi ida tanpa ad"a yang mem-

SURYA SELASA 30 DESEMBER 2OO3

abaikan etika
EMTLIHAN umum (pemilu) 2004) masih beberapa
bulan lagi. Belum masanya berkampanye. Teiapi
pada kenyataannya kita menyaksikan parpol men-

mencuri start menuniukkAn parpot t id'ak memil iki
pemrKrran yang visioner. Parpol tidak mengedepankanp91ry!if9! yang visioner.. Parpoi tiOit mengedepankan
Kepenttngan bahgsa secera luas.

Kita melihat di mana-mana bendera, umbul-umbul.
gambar parpol dipasang. Di pinggir jalan, di tempat-tem-
pat umum, di rumah-rumah pribadi, di atas pohon. pola
pemasangannya menunjukkan adanya persaingan, per-
lombaan secara ketat dan besar-besaran.

Di samping itu, parpol mulai melakukan kegiatan
pengerahan massa.  Ada yang d ikemas da lam
halalbihalal, ulang lahun partai, lstgotsah, temu kader.
Apa pun namanya, yang jelas kita lihat adatah bentuk
kampanye secara terselubung.

Persaingan dan perlombaan ini lelah menyentuh ke-
rawanan berupa kontlik antarmassa paryol. Di Jember,
bendera Partai Golkar dibakar orang tidak dikenal.

Golkar mengancam akan membalas. Kalau nanti
Golkar benar-benar membalas, dipastikan suhu politik
meniadi panas dan cenderung mendidih.

Kita iuga melihat kegiatan partai politik yang cukup
provokatif. Misalnya menyelenggarakan kegiatan penge.
rahan massa di daerah yang dikenal sebagai basis partai
lain. Hal demikian akan sangat mudah menyulut konflik
antarmassa parpol.

Kampanye terselubung juga dibumbui dengan sikap
arogan parpol. Di Madura misalhya, ada partai yang
mengklaim suatu kawasan lertentu hanya untuk bende--
ranya. Ada partai yang melakukan oernaksaan kepada
rakyat agar memasang bendera dan gambar partai terse-
but.

APA yang dilakukan parpol sekarang jelas-jelas meng-
abaikan_ etika politik. Dalam arti sengaja melanggar atu-
ran. Melanggar tata krama hidup beibingsa dan beme-
gara.

Kalau sudah begitu, kita hanya bisa prihatin dan ber-
tanya, mau dibawa ke mana bangsa ini oleh partai poli-
tik?

Kita sebgn?mya berharap, partai politik akan menjadi
ulung tombat( pengentasan bangsa ini dari keterDuru_
kan. Melalui kiprah politik yang iujur, adil. Metatui pdmiki-
ran yang visioner. Melalui sikap kenegarawanan, dalam
arti mengedepankan kepentingan bangsa secara luas.
BuJ<an hanya kepentingan kelompok dan golongan.

Tetapi dengan realiras yang aaa, kira liOi pdsimtstis
rngs_a ini akan. terentas dari keterpurukan. Lihat saia,

curi start dengan melakukan kampanye.

bangsa ini akan terentas
ada, kita iadi pesimistis

parpol memberikan contoh perilaku tidak jujur. prakiik

Kita tinggalkan 2003 Partai politik

: beradakan.
. . Dengan kita b€rtanya: nikmal mana dari Tuhan vano'aku dustakan, kita akan rendah hati kepada Tuhan. KitI

aka.n sedeple, bersandar penuh dengan kepasrahan ke-
pada Sang Maha Digdaya.

I A9FND4 p€renungan kedua yang dapat kira pakai':agalah. apakah perialanan sepanjang tahun 2003 sudah'srkita pakai meningkatl€n kualitas hidup. Datam arti men-
',:ladikan hidup kta ini punya makna bagi ketuarga, masya-
.,lltaKat dan banosa.
:-.di'Bisa saja kiia kaya. Bisa saja kita hidup bermewah-' .m€wah. Terpenuhi. segala yang kita inginlian. Tetapi itu. 'semua bukan berarti hidup kita berkualitas.'! Seringkali kita salah m€nggunakan parameter. Kuali-
itas hidup kita ukur semata-mata dari fisik, material. bah-
kan hqdonisme. ltu sornua parametet yang menjebak.

. . t(tralitas hidup haruslah menggunakan p-aram6ter tak-
wa untuk mengukur hubungan dengan Tuhan, Kemudian'pajamele{ amal kebajikan terhadap sesama manusia,
sebagai parameler kemanusiaan.

. Takwa dan amal kebajikan merupakan dua parameter

.. yang saling borkait dan tak terpisahkan. Kadar ketakwaan
s€seorang diukurdari amal keba,iikannya. Kemudian amd
kebajikan plnya makna kalau dilanddsi dengan takwa,

Marilah kita tinggalkan tahun 2OO3 dengan semanqat
meningkatkan kualitas hidup di tahun 2004.

UNTUK itulah kita berharap parpol mau menoendali-
kan diri untuk tidak melanggai dtiki. parpol harul memi.
lkr.paradigma bagaimana menang Secara bermartabat.
EuKan menang karena menghalalkan seoala cara.

Dari situlah kita boteh mengharap terjd'dinya pertum-
buhan demokrasi di Indonesia. Sebab.'musiahil teriadi
demokrasi jika tidak ada etika politik. pelanggaran eiika' politik hanya akan melahirkan destruksi potiiik-baru yang

: . susul menyusul.
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Politikus busuk Antisipasi sapi gila
OEKLARAST agar masyarakat tidak memilih politikus

busuk digelar Senin (29/12-2003). Sejumtah lembaga swa-
daya masyarakat (LSM) kemudian berniat menyusun daftar
politikus busuk untuk disebarluaskan kepada publik.

Harapannya, orang-orang yang dicap sebagai politikus
busuk itu diharapkan tidak dipilih rakyat untuk duduk di
Dewan Perwakilan RakyatiDaerah dalam pemil ihan
Umum Tahun 2004 nanti.

' Teten Masduki, Ketua Indonesia Corruption Watch me-
netapkan empat dosa yang menyebabkan seseorang la_
yak disebut politikus busuk yaitu melakukan korupsi, ko-
lusi, dan nepotisme (KKN); Terlibat kejahatan terhadap
hak asasi manusia;Terlibat kejahatan seksual, dan terli-
bat keiahatan terhadap lingkungan.

Namun sayang, deklarator tidak jadi mengumumkan
daftar politikus busuk versi mereka. padahal kalau ini jadi,
jelas akan meramaikan pemilu. Dalam masyarakat nanti_
nya akan bercdar dua versi daftar. Versi pertama adalah
daftar calon anggota legislatif yang disusun 24 partai poli_
tik (parpol). Dan, kedua, adalah versi LSM yang berisi
nama-nama politikus yang masuk daftar hitam. Maka, kita
akan menyaksikan nama-nama terpilih versi parpol dan
nama-nama terlarang versi LSM.

MESKI tak diakui secara langsung nampaknya tidak
jadinya pemunculan daftar politikus busuk itu disebab_
kan rnereka takut digugai. para pemimpin LSM akan
diadukan ke polisi karena pencemaran nama baik atau
perbuatan tidak menyenangkan.

Nampaknya, melawan politikus busuk itu tidak mudah.
Tetapi apa yang ditempuh LSM kali ini adalah buntut dari
Keputusasaan terhadap rumitnya jalan yang harus dilalui
masyarakat Indonesia untuk melawan korupsi dan ma-
nioulasi.

Apa yang dikampanyekan LSM merupakan bentuk
ketidakpercayaan kepada lembaga-tembaga potitik. Re-
tormasi ternyata belum mampu membangkitkan partai-
partai politik untuk menjadikan dirinya sebagai f enya_
ring mutu dan peniaga moral.

Karena itu, kampanye melawan politikus busuk hendak-
nya dipahami sebagai kerisauan terhadap ketidakpe_
dulian polilik terhadap morat.

Dan hal itu nampaknya harus dilakukan sekarang kare-
na momentumnya tepat. Praktik korupsi diTanah Air ham_
pir selalu berkait politik, karena kekuatan politik selalu
bisa melindungi koruptor.

Karena itu bisa dipahami bahwa makin banvak saia
orang rakus yang duduk sebagai wakit rakyat, baik di
tingkat pusat hingga daerah. Kalena itu tepai Semboyan
yang dipakai LSM memerangi pol i t ikus busuk,, 'Ambit
uangnya, jangan pilih merekal' Dengan semboyan ini kita
berharap pemilih sadar benar siapa yang akair dipitih.
. Gerakan ini nampaknya harus terus didengungt<an.

Jangan sampai isu politikus busuk ini berhenti tranya se-
batas dekiarasi. Harus ada cara-cara lain yang ditehpuh
agar gerakan ini berkelanjutan hingga pemilu usai.

_ SAPI gi la (mad coly) menyerang Amerika
Serikat. Penyakit mematikan yang masa inkubasi-
nya bisa mencapai 16 tahun itu pernah menyerang
Inggris dan Kanada. Banyak negara di duniL yang
m e n g g a n t u n g k a n  i m p o r  d a g i n g  s e r t a  m e r t a
menghent ikan  impor  dag ing  sap i  dar i  neger i
adidaya i tu.

Amerika kemudian menuding Kanada sebagai
negara yang mengirim penyakil itu ke AS, tetapi tetap
sala putuhan.negara yang selama ini mengimpor
oagrng sapt dan produk turunannya dari Amerika
menolaknya.

Negara. yang menghentikan impor daging AS
antara.lain Jepang, Meksiko, Korsel, China, Ho=ng[ong,
Kanada, Taiwan, Thailand, Malaysia, Singipuri ,
Rusia, Brasil, Uni Emirat Arab, peiu, earagu-ay, Oan'| 5 negara Uni Eropa.

Yang perlu digarisbawahi sapi gita tidak hanva
masalah daging, tetapi juga akan berimptikasi paia
produk-produk turunannya seperti susu dan keju.

KEBUTUHAN daging sapi Indonesia memanq
tidak bergantung pada AS, tetapi pada Australial
Namun, produk-produk turunannya cukup banyak
beredar  d ;  Indones ia  seper t i  b ibu t< t ikan  s ia t
sweeping di berbagai supermarket oleh Badan
Pengawasan Obat dan Makanan (BpOM). Karena
itu, ki ta mesti  cepat menyikapi sapi gi la Amerika i tu.

Inconesta oatam menyikapi soal sapi gila memanq
agak terlambat. Senin (29112).pemerintah baru
me.ngumumkan sikap resminya. padahal, penjelasan
kepada masyarakat sungguh perlu sesegera mungkin.
Namun, herannya, belum ada satu pun orano vano
punya otoritas dalam bidang itu secara resmi 6i6aral
Menjelaskan kepada publik.

Padahal soal sapi gila itu sudah merebak seminoou
s_ebetumny_a. Anehnya, seperti kata Kepala eadin
Karantina Pertanian Budi Triakoso, pihaknya belum
melakukan.langkah apa pun untuk meng;ntisipasi
masuKnya oaging sapi impor dari Amerika. Alasannva,
mastn menunggu kebijakan yang akan dikeluarkan
anstansi terkait.

K i ta  memang per lu  ha t i -ha t i  menge luarkan
pengumuman itu karena akan berimplikasi luas
menyangkut dunia bisnis. Namun, mestinya jangan
lamhat karena negara lain cepat melakukananiisipasi
melindungi konsumen m€reka.
- . Kita memang belum punya catatan soal saoi oila.
l)a1un, siapa yang bisa meniamin Oaging sapi-gita
Krnr.Derum memasuki wilayah n€gara kita? Karena
pasrt narganya lebih murah. Dan, biasanya sesuatu
yang,murah.m_enjadi daya tarik konsumen, tanpa
memtKirkan risikonya.

Dulu kita pernah punya catalan dengan paha
Syam AS. Paha ayam yang ditotak oteh beberapa
negara, .mengandung kolesterol t inggi diterir i ta
lndones ia .  Padaha l ,  masyarakat  mGnolaknva.
uatam soal ini  konsumen menjadi korban. Dua ial i
pengalaman rasanya cukup agar di masa datana
Krta harus cepat bert indak, karena bukannya tal
mlngkin.produk-produk rekayasa genetika yang
oerum,etas Keamanannya menyerbu pasar klta.
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Sikap PersikmaniaAntisipasi bencana
yang sportif sejak dini

BEGrru Persik Kediri ketinggalan dari pKT Bontanq
1 -2 pada babak kedua di Stadion Brawijaya Kediri, Ming-
gu (4/1), kita sempat khawatir, Persikmania akan ma-
rah, ngamuk, dan berbuat anarkis.

Kekhawatiran demikian didasarkan pengalaman se-
belumnya ketika Persikmania bentrok dengan aparat
le_alnanan, saat berlangsung pertandingan melawan
PSIS Semarang 27 Desember lalu. Saa[ itu pertandi-
ngan berkesudahan 1-1 .
. Di samping itu, gelala umum di dunia Liga pro Mandiri,
begitu tuan rumah kalah, maka pendukungnya akan
lgqmuk tanpa juntrungnya. Mulai dari aksi melempar
di dalam stadion sampai dilanjutkan berbuat anarkis di
luar stadion.

Semua itu bermula dari endapan psikologis suporter
bahwa tim kesayangannya harus menang. Apalagi men-
jadi tuan.rumah..Kemenangan itu mu ak-. K6menangan
rtu crlra, narga dtfl.

Tidak lagi mempedulikan bahwa dalam sebuah
pertandingan olah raga, menang dan kalah itu suatu
hal yang biasa. Yang penting bagaimana pertandingan
berf angsung secata fair play. Sportif. Baik dari mereka
yang bertanding, penyelenggara maupun penonton.

YANG terjadi di Kediri ternyata di luar kekhawatiran.
Pefsjkmania menunjukkan sikap sportif. Mereka tetap
belsikap larT hingga pertandingan berl

seoenarnya ada upaya pancingan
,rsrkap talr hingga pertandingan berakhir.
seoenarnya ada upaya pancinqan vanoeoenarnya aoa upaya pancingan yang membuat

mereka marah. Mereka mengamuk. Menyalahkan lawan
maupun wasit dan pemain sendir i .  Sehingga begitu
pertandingan berakhi( ada yang membakal-kertaa di
Inoun.

Tetapi semua upaya pancingan itu lidak mempan. Me_
mang ada sedikit cacian terhadap wasit, tetabi hanya
sebentar. Ada sedikit saling lempar antara adarat d;_
nqan penonton, tetapi hanya insiden kecil.

secara umum, semua berakhir dengan happy end_
rng. Damai. Persikmania bisa menerima kekalahin kare-
na PKT memang tampil lebih bagus. pKT menunjuk_
Kan Koorotnast permainan yang rancak. seluruh lini di_
namis.

Pemain-pemain PKT bermain tenang. Sebagai tamu,
ternyata tidak menunjukkan permainan defensif. pKT
tetap bermain ofensif. Padahal kecenderungan kuat di
Liga Pro Mandiri, tim tamu biasanya berma]n defensif
untuk memaksakan hasil seri.

Sebaliknya Persik tampil di bawah bentuk oermain_
annya. Lini tengah tidak efektif sehingga tidak bisa meta_
kulan pasokan bola yang matang ke-lini depan.

Herstk tamptt tanpa improvisasi. Kelihatan mereka ter_
lalu lelah. Terperas tenaganya untuk mengikuti pelbaoai
turnamen dan pertandingan sebelumnya-.

Persikmania bisa meneiima kepemimiinan wasit vano
cukup cermat dan tegas. Tatkala pemain persik Wdwai
menjatuhkan diri di dekat penalti, wasit bersiteqas tidak
memberi hadiah penalti. Jelas keputusan yan! sangat
berani dengan risiko dicaci penoriton.

KITA berharap, sikap persikmania demikian bisa dioer
tahankan. Hendaknya, suporter kesebelasan lain bisa
meneladani sikap Persikmania. Sikap sportif suporter
merupakan pilar penting dalam rangkd membinqun
sepak bola Indonesia yang lebih baik.

PADA awal tahun 2004 ini, kita dikejutkan dengan ter
jadinya bencana di beberapa derah di Jawa Timur. An-
tara lain badai di Sidoarjo yang merusak 275 rumah
dan bangunan. Bencana serupa juga terjadi di Kediri
yang menelan korban jiwa satu orang.

Kejadian ini mengharuskan kita untuk meningkatkan
kewaspadaan terhadap terjadinya bencana yang lebih
berat. Sebab, Jawa Timur memiliki kerawanan teriadi
bencana alam. Misalnya, tanah longsor seperti yangier-
jadi di penghujung tahun 2003 di Malang selatan.

Kenapa tanah lgngsor rnerupakan kerawanan paling
tinggi? Semua ini bermula dari kerusakan ekosistem
akibat penjarahan hutan, dan alih fungsi perkebunan
menjadi lahan pertanian semusim.

Seperti yang terjadi di Malang, Lumajang, Jember.
Perkebunan yang berisi tanaman keras dibabat diganti
dengan tanarnan semusim. Sementara tanaman se-
musim tidak begitu bagus untuk konservasi.

Dl samping tanah longsor, Jawa Timur juga menyim-
pan kerawanan banjir. Ada daerah yang secara to-
pografis memang rawan genangan banlir.

Untuk daerah langganan banjir, persoalannya tidak
terlalu kompleks karena sudah bisa diantisipasijauh haii.
Berbeda dengan claerah rawan banjir bandarig. Banjir
yang datang secara tiba-tiba dan hampir tidak diantisi-
pasi. Ini rawan terhadap iatuhnya korban jiwa dan harta
benda.

Contohnya, banlir bandang di Malang selatan. Jelas
hampir tidak diantisipasi karena tidak ada preseden se-
belumnya.Tiga tahun lalu, banjir bandang menelan lebih
25 korban jiwa di Pacet, Moiokerto.
_ Daerah rawan baniir bandang inijuga sulit dipetakan.
Pemerintah belum memiliki peta yang sahih ierhadap
daerah-daerah rawan ban,ir bandang.

Di samping tidak memiliki peta yang sahih, pemerin-
t9h juga terkesan tidak memiliki prcrgram yang konkret
dan berkesinambungan terhadap penanginan daerah-
daerah rawan banjir bandang. Yang diperhatikan cen-.
cleru_ng hanya daerah banjir genangan atau langganan
oanlrr sepertt Holonegoro, Lamongan, Tuban.

UNTUK itulah kita berharap, harus ada langkah
konkret dan berkesinambungan untuk mengantisipasi
teriadinya banjir bandang, ying merupakan-jenis 6en-
cana alam yang paling rawan di Jatim ini. Tentu saja,
fiita juga tidak bisa mengesampingkan ienis bencaha
yang tain seperti tsunami, badai.

Langkah yang diambil pertama-tama adalah mem-
buat peta daerah rawan banjir bandang Secara sahih.
Jelas ini membutuhkan kerja kens karena memetakan
daerah banjir bandang tidaf mudah. Dibutuhkan akura-
si yang observasi secara menyeluruh hingga lingkaran
luar.
. -Kedya, menyiapkan aparat, terutama mentalitasnya.
Mentalitas aparat sudah terbentuk dengan pola ben6a-
na tradisional, yaitu yang biasa terjadi. Sehingga pota
Ke4anya misktn'anovasi dan kreativitas.

Harus diberi pemahaman bahwa bentuk bencana
sel€rang iuga semakin bervariasi. Membutuhkan anti-
srpasr secara cermat.

Dan.tidak kalah ponting adalah menyiapkan logistik
untuk bantuan. Ada kecenderungan pemerintah iidak
siap dengan logistik sebagai instruriren pertolongan
penama kepada korban.

I
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lptek kita tertinggal
ILMUWAN AS berhasil mendaratkan wahana tak be-

rawak Spirit di Planet Mars. Memang bukan kali ini saja
AS berhasil mendaratkan wahana tak berawaknya di plan6t
merah itu karena sebelumnya mereka befiasilhendarat-
kan Viking tahun 1976 dan Pathfinder awal i 990-an.

Namun keberhasilan AS ini menjadi penting karena
negara-negaera Eropa luga mengirim wahana tak be-
rawak ke Mars. Namun mereka gagal mendapatkan ber-
ita dari Mars kendati mereka sudah sampai di planet itu.
. .Belakangan ini beb-erapa negara sangbt giai menjela-
Jan ruang glg{a9a. Negara-negara Eropa sudah pula
memurat mtst-mtst ruang angkasanya. Rusia, meski dalam
kondisi kekurangan dana, tetaplah meniadi banosa vano
diperhitungkan kehadirannya di langit. ban Cni-na, i-.taE
Dernastt mengtnmKan manusia ke orbit dengan roket
buatan sendiri.
. Nqmpak sekali bahwa negara-negara itu sudah me-
langkah.lebih jauh dan tidak sekadar ingin menambah
pengetahuan dari penjel4ahan ke Mars.fuereka sudah
lebih dari ilu ya.kn! mencari jejak kehidupan dan kalauperlu membuat koloni di Mars.

DAN kita? Yang terjadi di tanah air sepertinva bertolak
belakang dengan perkembangan itu. Saiu-satunya pabrik
pesawat yang pernah kita banggakan, pT Dirga'ntira In_
dones ia ,  ma lahan merumahkan sebao i in  besar
karyawan. Jangankan menciptakan pesaiat canooih
membayarkaryawan. pun kita ridak mdmpu, apalagilIut
nimbrun.g ctalam penjetajahan ruang angkasa.

E'[a Kna tengok_ perkembangan pengamatan ruanq
angKasa negara tatn, makin tampaklah bahwa kita sunolguh tert inggat. Kerika NASA hetuncurkan teG"[Jj_
teleskop ruang angkasa yang mengorbit Bumi (Soitzdr.
Hubbre, Chandra X-Ray dan Comptbn Gamma Aav OO_
s.enaj!ry)| kita masih harus berjuang agar observato_
rium. kita tidak terpotusi oleh catiaya 

-sekitarnyt. 
Su;g-guh kita amat tertinooal.

Mengingat segala faKa di atas, patutlah kita merenuno.
apa yang salah dengan bangsa kita? Saat orano lain
Derusaha meraih pengetahuan, kita sibuk debai me_ngenar kurikulum. Soal kurikulum belum tuntas muncul
soal biaya pendidikan yang melangit.
. KeuKa _bangsa-bangsa lain melebarkan ielaiahnva kepraner tatn, meneliti satelil-satelit alam di tata'surv-a un-tuk mencari kotoni baru, kita sibuk mencari tin-aniinin

!11-rltuf dikuasai, katau pertu Oengan ;e;ggus;i
orang-orang lemah.
. . Saat teleskop-teleskop seluruh dunia mencari bintano-ornrang dan menyelidiki fenomena kosmis. kita bereb;-
lan meneropong..posisi di pemerintahan, walau tidak
memiliki ,visi. Janji-jan,ii dilafangkan seringgi langit, ni-mun udak sedikit pun pengetahuan mengdniai tan-gii fita
selami atau diupayakan untuk digali.
,_^5911! !t" rltairhengejar.keteiinggatan iru? MungkinKeuKa urusan perut sudah tak mengganggu kita lagi. Bilaketika urusan perut sudth'tak mengg-anggu t<ita taoi.-Bila
prKrran renang.saat ttulah daya pikir dipakai untuk me.
^t:u^cr urusdrr perut suoan taK mengganggu kita laoi. BilaprKrran renang.saat ttulah daya pikir dipakai untuk me.maluKan teknotogi dan penemuan-penemuan luar biasa
akan tercipta- Kapan hat itu tercapai? NamoaXnva tiJii
akan lercapai karena nampaknya'tita masiti siUu'f-mJm j
peftaya cttri dan memuaskan nafsu keserakahan.
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Makna kemenangan
mutlak Maschut

PASANGAN Maschut-Edianto menang mutlak dalam De-
milihan Wali Kota Kediri. Dari 30 kursi yang ada di DpRD,
Maschut mengantongi suara 29. Satu suara direbut
pasangan Sujud lGndar-M Zaini. S€donq pasanoan Bam-
bang Supriyono-Yulianto tidak memperoieh suira sama
sekali.

Soal Maschut bakal menang, sudah dapat diprediksi
jauh hari. Karena kinerianya dinilai cukup bdik oleh
masyarakat. Dengan gayanya yang low profilq dia bisa
menggerakkan polensi masyarakat.

la iuga pintar menyenangkan hati masyarakat. Con-
tohnya bagaimana sukses dia mengembangkan persik
Kediri menladi juara Divisi Utama Liga pro- Indonesia.
Pre$asi Persik yang spektakuler telah-mengangkat citra
oan Kebanggaan masyarakat Kota Tahu ini.

Indikator-indikator sosial dan ekonomi memano meno-
alami perbaikan selama dipegang Maschut. Fembi-
ngunan infrastruktur bertambah sehingga kiprah peme-
rintahannya dirasakan rakyat.

Hubungan Maschut dengan DpRD sanoat baik. Seiak
awal sudah_terdengar kabar bahwa partai-partai kuhci
seperti PDIP dan PKB akan memilih dia.

YANG mengejutkan adalah kemenanqan muitak. lni
spektakuler. Ini yang tidak diduga sebeh.imnva. Ini vanopertama kali terjadi dalam sejarah pilwali di Indoriesii
selama zaman reformasi.
. P".ll qn pada zaman Orde Baru pun tidak pernah ter-jadi. Walaupun saat itu selalu ada balon utama dan ci_
lon pendamping..Biasanla calon pendamping tetap dibeii
suara dua atau tiga.

Atas kemenangan mu ak ini kita bisa menanokao
makna bahwa suara sekarang tidak bisa secara ietdt
diatur dengan sistem jatah sep-erti Orde Baru.

Buktinya, Fraksi partai Golkar sendiri tidak bisa me_
maksakan anggotanya untuk memilih jagonya, Bambang
Jupflyono. sehtngga terkesan, Golkar telah denoan se--
mena-mena mengorbankan Bambang untuk me-nerima
arD yang sangat berat.

MAKNA lain yang harus kita sjmak dari kemenanoan
mutlak ini adalah peringatan dari Lord Acton baliwa
kekuasaan itu cenderung dikorup. Semakin muflak kekua-
saan semakin muflak pula korupnya.
..uengan Kemenangan mullak ini berart i  hubunoan
Maschut dengan dewan akan sangat bajk. Dewan yino
memilih pasti akan berusaha mengiamankan sampdiiei
lesai lima tahun.

Ini akan berbahaya kalau dalam menqamankan.de_
wan meminta Konsesi. Dewan meniinta imbal iasd. Maka'y.?!g akan teriadi adalah persekongkolan antira leoisla-
trt dan eksekutif. Bapak Amerika, Benyamin Fmnklin-oer_
nan.memperhitungkan, bahaya demokrasi aoabila ekse-
kulrf dan legislatif bersekonokol.

Untuk itu, kita mengharad Maschut tidak sampai ma_suK perangkap persekongkolan demikian. S€iik awalnarus sadar bahwa kiprahnya tidak cuma dioertdnoouno_jawabkan kepada dewan, tetapi yang lebin irtama iEalai
kepada rakyat.

Kitaberharap Maschut tidak sampai lupa. Meniadi aro_gan. Melainkan tetap istiqamah dehgan'sikao O'an perl-
f1l!,lya. seperri setama ini, yairu tow profite, saiaia,
rendah hati, mendulur dengan masyarakat. Tetap etino
En waspacta. Sehingga cintanya rakyat Kediri kepada di;
oenar-oenar ,aDit tumusino batin
. ..D9ngan dukungan lahir:batin ctari rakvat, maka insva
A,rah Maschut akan selamat dan suks6s menialankinpemerintahannya periode kedua ini.
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SrruvatemeH yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang
terlibat langsung dalam proses persiapan pemilu itu,
kurang siap nampaknya ada benarnya. Buktinya, keti-
ka Komisi Pemilihan Umum (KpU) menetapkan batas
waktu penyerahan daftar bakal calon leoislatit (caleo)
oleh partai politik tanggal 29 Desember iOOS, ternyaii
hanya satu partai yang menyerahkan daftar dimaksud
sehari sebelumnya.

Selebihnya atau 23 partai potitik peserta (kontestan)
pemilu baru menyerahkan daftar bakal caleQnya bebg-
rapa lam sebelum batas waktu yang ditetapkan. Alasan
palang utama tersendatnya penyerahan daftar itu me-
nyangkut penentuan nomor urut caleg.

Demikian juga ketika KPU meneliti kelengkapan per-
syaratan cafeg yang diajukan partai politik, iernyata ha-
nya t .61 1 orang dari 8.871 calon yang memenuhr sya-
rat. Bahkan ada dua partai politik yang calegnya saina
sekali tidak ada yang memenuhi kelengkapan persyara-
tan.

Akibatnya, dattar itu harus dikembalikan kepada par-
tai bersangkutan untuk dilengkapi. Dampaknya jelas se-
flus Karena memaKan waktu padahal hari pelaksanaan
pemungulan suara tinggal beberapa bulan lagi.

Dari keladian itu, memberi sinyal bahwa fara kon_
testan kurang siap dalam menghadapi pemilu menda-
tang khususnya menyangkut caleg. Kekurangsiapan itu
dapat dimat(lumi kalau hal itu dilakukan oleh pirtai politik
yang baru pertama kali ikut rnenjadi kontesian.Tapi ka_
lau dilakukan oleh kontestan lania tentunya perlu <iiper_
ianyakan.

Partai lama yang ikut pernjlu tentu tahu apa isi UU No'12 Tahun 2C03 tentang Pemilu itu, karena para politisi
itulah yang duduk di DPR sehingga dengai senilirinya
sudah. mengetahui syarat-syarat apa sala yang harls
orrengKapt bagi pengajuan seorang caleg. Berdasarkan
Kenyataan ttu, maka sebenarnya tidak ada alasan tidak
mengetahui atau tidak ada waktu untuk melengkapi per-
syaratan yang diminta bagi parpol lama.

KARENA itu, kenyataan begitu minimnya caleg yang
memenuhi persyaratan administrasi sesuai kete-niuan-
sudah pasti terkait dengan kurang siapnya partai potitik
oatam menghadapi pemilu. Kesiapan t idak terbatas
masalah administrasi tetapi lebih pada masalah men-
dasar, yaitu konsolidasi organisasi dan kaderisasi oar_
tai. Apabila partai politik tersebut memang benar-bdnar
terkonsolidasi secara menyeluruh termaiuk pengade_
ran,.maka kelengkapan sy€rat bagi seorang cale-g se_
perti diminta KPU itu, bukantah hat yang 

-sulit 
rituk

dioenuhi.

| . Fqi persyaratan yang diminta itu menjadi sangat su_
I ln akibat tidak adanya proses pengadeian. Kenlataan i
I ini diperparah sebagai akibat penentuan nomor urut atau I
I peringkat daflar c.aleg. Seorang caleg yang diposisikan I
| [oaK nomor laclt atias 'nomor sepatu,, sudah barano len- i
I tulah agal ogah-ogahan melengkapi syarat-syaraiyang i
I ormrnra. seDab pengaluannya sebagai caleg oleh par_ |I rar nanya aKsesofl atau untuk gagah_gagahan saja. I

Parpol tak siap Galeg Rekor di pasar saham
KEJUTAN datang dari Bursa Elek Jakarta (BEJ) hari Ju-
mat (9/1) ketika Index Harga Saham Gabungan (IHSG)
mencapai angka 753,692 poin, suatu tingkat tertinggi
dalam seiarah pasar saham dengan penguatan 22,67
poin atau 3,13 persen dibanding penutupan sehari se-
belumnya.

Perkembangan ini menggembirakan kita semua ke-
tika sektor yang dipandang sebagai salah satu indika-
tor ekonomi suatu negara menebarkan rasa gembira
bagi para pelaku pasar.

Penguatan IHSG di BEJ hingga ke angka yang ting-
gi itu, juga lebih tinggi dibanding kenaikan'indeks Ai
pasar global. BEJ naik 6 persen sedang pasar bursa
Kawasan lain berkisar t hingga 3 persen.

Perkembangan ini teriadi ketika kita berada dalam
suatu.situasi makro politik dan ekonomi yang tak pasti.
Yang Jadt p^ertanyaan apa yang mendorong perkemba-
ngan IHSG di BEJ mencapai suatu tingket fantastis
dibanding bursa etek di negara lain? Jiwaban vano
mendekali kebenaran adalah para investor asing ineli
hat setitik cahaya di sektor pasar saham Ind6nesia
meski mereka tahu situasi ini bisa berubah akibat kon--
flik sosial yang berada di luar wilayah pasar bursa.
.. Kemungkinan lain para investoi asihg berspekulasi

dr pasar bursa Indonesia karena gain yang diraih sa_
ngat besar dibanding dengan yang meieka peroleh di
nega!'a larn.
. lni terlihat jetas pada net buying ( pembetian lebih
Desar dibancling. transaksi jual) yang dalam perdaga-
ngan Junlat (9/ t ) mencapai Rp 1 ,6 triliun. padahal, net
buying yang ieriadi sepaniang 2003 hanya Rp 9,7 tri_
[un.

PARA investor memperkirakan pemil ihan umum
(pemilu) tahun 2004 takkan diganggu sabotase yang
berujung pada perebutan kekuasaan dari tangan'prel
sjden Indonesia yang sah oleh pihak yang mdrasa ln_
oonesta adatah mitik mereka dan keluarga mereka.Tan_
da-tanda menuju sabotase sejauh ini memang belum

Para investor asing memang melihat bahwa konflik
yang terjadi sekarang boleh dikatakan masih berada
pacla tataran inteleklual dan mereka berkeyakinan tidak
akan terjadi hal-hal buruk saat pemilu nanti.
. Dengan demikian jelas pesah bagi para pengambil

oan para potitisi agar tidak melakukan hal-hal vano tidak
pada tempatnya dan tidak rasionat. Jika hal i;i biia kita
,aga maKa perekonomian kita akan bisa terjaga danperistiwa saat kerusuhan menjelang reformaii 

-seperti

dahulu tidak terjadi lagi.
N.amun penguatan fantastis di bursa saham itu juga

perlu.kiota sikapi hati-hati, karena agak ganlit. Sdkior
fl[ oetum oangkit ctan saham menguat mencolok_bisa
luga diartikan ada pemain yang tak iujur. Boleh jadi ada
seKumputan orang yang melakukan pencucian uano
dan memasukkannya ke bursa kita. tni bisa terjadi karel
na.pengalaman dan regulasi kita masih lemah. Semoga
hal ini juga dicermati para pengambil keputusan.
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Selisih pendapat
iaksa-polisi

MASYARAKAT kini disuguhi kebingungan baru. Kebi-
ngungan itu, lagi{agi disebabkan oleh tidak menyatunya
persepsi tentang legalitas hukum di antara para pene-
gak hukum itu sendiri.

Kini masalah seperti itu muncul dalam kasus status
hukum Syahril Sabirin-mantan Gubernur Bl dan Ary
Suta, mantan Kepala 8PPN, dalam kasus penyalah-
gunaan Rekening 502.

Dqlam kasus Rekening 502 perbedaan terjadi antara
keiaksaan dan kepolisian mengenai kedua orang terse-
but. Keiaksaan ngotof bahwa keduanya sudah menjadi
tersangka dalam kasus Rekening 502.

Kasus Rekening 502 sendiri berawal dari temuan Ba-
dan Pemeriksa Keuangan beberapa waktu yang lalu. BPK
lalu melaporkan temuan tentang kejanggalan penggu-
naan dana pada rekening itu sebesar Rp 20 {riliun lebih
kepada polisi.

Maka, dimulailah penyelidikan oleh potisi. Berita tentang
dugaan yang mengarah kepada tersangka tertentu, mun-
cul dan tenggelam. Sampai pada akhirnya pihak Kejaksaan
Tinggi DKI Jakarta membocorkan Surat Pemberitahuan

Hukum nampaknyb tianya beiakribagi Srangifrsrig [slil.
Apa yang ada di balik sikap polisi dan kelaksaan me-

mang kita
Apa yang ada di balik sikap polisi dan
ano kita tidak lahu. Tetaoi menvanokUtlahu. Tetapi menyangkut kqsusnya yang

menyangkut uang dalam jumlah banyak--?ublik pirn akai
tahu bahwa sedikit atau banvak masalah iiu oirnva ne-

Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari kepolisian terhadap
mantan Gubernur Bank indonesia Syahril Sabirin dan man-
tan Kepala BPPN I Putu Gede Ary Suta. Publik pun geger.

Tetapi, kembali publik iuga dibikrn geger dan bingung
karena ternyata polisi membantah. Tidak tanggung-tang-
gung Kapclri Da'i Bachtiar ikut berbicara. Menurut Da'j
belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan polisi
dalam kasus penyelewengan dana Rekening 502.

Masih ciari polisi, Kepala Bagian Reserse dan Kriminal
Polri Komjen Pol Erwin Mappaseng ikut berbicara. Menu-
rut Erwin,.polisi memang telah menetapkan tersangka,
letapi tidak bersedia menyebut nama.

Senada dengan Da'i, Direktur Tindak pidana Koruosi
Polri Brigjen Pol Sugiri mengatakan, sampai saat ini ke-
pottstan Detum menetapkan lersangka karena masih
dalam proses penyelidikan.

PIHAK kejaksaan tinggi yang merasa benar-benar me-
nerima SPDP terheran-heran mengapa soal tersanoka
Rekening 502 ini meniadi keributan besar. Banyak !e-
lingg; pofisi berbicara seakan-akan yang dikatakan ke-
jaksaan tidak benar.

Publik jelas bingung ketika petinggi kedua instansi ini
berpolemik melalui pers tentang sudah alau belumnya
sejumJah nama meniadi tersangka Rekening S02.

Lagi-lagi masalah penegakkan hukum di negeri yang kita
cintai ini tidak.jelas jika menyangkut figur-figur iertentu.

tahu bahwatahu_bahwa sedikit atau banyak masalah itu punya pe-
ran. Dad kasus itu iuga jelas bahwa aparat pehegbk hu-penegak hu-
kum kita belum satu suara. Kalu begitu sulii rasaiya ka-
sus-kasus besar akan dapat dituntaskan.
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Gerakan antipolitisi busuk
PoLrr|s| busuk. Inilah kosa kata baru yang tiba-tiba men-
iadi isu sentral menjelang Pemilu 2004. lstilah yang sebe-
namya diusung dari Korea Selatan ini mendadak menja-
di populer. Masyarakat menyambut begitu antusias dan
seolah sudah siap menghadapi para polilisi busuk sebagai
musuh bersama. Maka tak aneh, kalau gerakan antipoliti-
si busuk kemudian menjadi tumpuan masyarakat yang
masih menyisakan sedikit harapan pada Pemilu 2004.

Siapakah sebenarnya politisi busuk itu? Efektifkah
gerakan antipoliiisi busuk? ltulah sesungguhnya substan-
si ditunggu-tunggu masyarakat.

Berbagai lembaga swadaya masyarakat kini bekerja
keras menyusun dan merumuskan kriteria politisi busuk.
Meski belum rampung, setidaknya ada empat hal pokok
yang bisa dijadikan parameter kualifikasi politisi busuk.
Pertama, kejahatan ekonomi seperti korupsi (dirumuskan
ICW). Soal drugs, terlibat dalam obat bius (Granal - gera-
kan antinarkotika). Domestic violence atau kekerasan
dalam rumah tangga (dirumuskan LSM perempuan). Dan
human rights (dirumuskan Konkas-lmpaGial). yanq ber-
kaitan dengan human dghts (hak-hak asasi manuisia =
HAM) ini secara umum bisa dikatakan bahwa orang-orang
yang dikualif ikasikan sebagai politisi busuk, kareha per-
buatan atau tindakan mereka yang dianggap tidak me-
nguntungkan, atau bahkan memusuhi hak asasi manu-
sia. Antara_lain, misalnya mereka yang terlibat secara lang-
sung di dalarn suatu pelanggaran hak asasi manusia, baik
dalam konteks domestik (rumah tangga).

Alau j!ga mereka yang pemyataan-pernyataannya di
publik eksplisit atau implisit memusuhi hak asasi manu-
sia dan demokrasi. Atau mereka-mereka yang menyata-
kan mendukung orang.orang yang se-Oang OituOun
metakukan petanggaran hak asasi manusia.
. Kriteria yang tengah disusun beberapa lembaga swa-

oaya masyarakat ini tampaknya segera akan dipublikasi-
Kan kepada masyarakat. Dengan publikasi itu diharap-
kan masyarakat tidak keliru memilih calon legislatif yang
lergolong politisi busuk.

Kup
A/ah, pertanyaannya kemudian apakah publikasi itu cu-
g etektit? Juoa- aaakah vano cJinr rhlikasikan ii r hqnvtJuga, apakah yang dipublikasikan itu hanya

na. Latu masyarakat mendelinisikan sendiriberupa kriteria. Lalu masyarakat mendelinisikan sendiri
sendiri politisi mana yang bisa dimasukkan ke dalam kuali-
fikasi politisi busuk. Ataukah publikasi itu berupa daflar
nama fengkap foto - bila pertr.i - serta identitias 

'dan 
track

racordlya. Di sinilah sebenamya substansi dan parame-
ler gerakan antipolitisi busuk yang sesungguhnya. Apa-
Kan gerakan antipolitisi busuk kelak hanya akan berhenti
sebagai gerakan moral, aiau akan meniadi gerakan poli-
tik.masyarakat yang sangat konsem men6lak potitisi buiuk.

Kalau soal mengumumkan kriteria tentu tidaklah sulit.
Tetapi mengumumkan nama-nama politisi busuk - mes-
ki kriterianya rinci - ielas bukan pekdrjaan mudah. Terla-
ru oanyaK ramDu-rambu yang mestl diperhatikan, misal_
nya asas praduga tak bersalah, dan etika. Sebut saia
contoh Akbar Tandiung misalnya. Apakah putusan p6-
ngadilan yang belum berkekuatan hukum tetao sudah
cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam klalifikasi
politisi busuk? Tentu masih banyak persoalan lain, yang
bagi masya.rakat tak mudah menggolongkan seseoran!
rru_rermasuK polttsi busul( atau bukan. Sulit memang.
. Pemilu 2004_ ini memang taruhan. Apakah negeri- ini
kelak akan jadi ajang kiprah - bukan saja -para-politisi
busuk, tetapi iuga birokrat busuk, bergantung kita. Di si-
n i l ah  pe r l unya  ge rakan  an t i po l i t i s i  bu luk  t e rus
dikembangkan. Dan untuk itu memang diperlukan ko-
mitmen bersama.
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Undian olahraga Kotak pemilu

Uxolex Promosi Menonton Pertandingan Olahraga,
nampaknya jadi dilaksanakan. Menurut Mensos
Bachtiar Chamsyah sesuai dengan Surat Keputusan
Nomor 673,1HUK-LINDi2003 izin yang diberikan De-
partemen Sosial adalah izin undian gratis bagi pe-
nonton pertandingan olahraga dan pelaksanaannya
mulai I Februari mendatang.

Dalam surat itu disebutkan, peserta undian yang
menonton pertandingan olahraga di tempat pertan-
dingan yang ditentukan, dengan terlebih dulu mem-
beli tiket. Kemudian, akan memperoleh nomor undi-
an gratis berhadiah secara otomatis yang dicatat
melalui sistem komoutet online.

Undian itu berhadiah utama televisi 29 inci, lemari
es, dan uang tunai Rp 600.000. Sedangkan hadiah
kedua berupa uang tunai  Rp 1.500.000 dan Rp
200.000.

Nilai hadiah sekali penarikan (penarikan sekali
seminggu) Rp 2 miliar dan dilaksanakan sebanyak
52 kali penarikan sehingga total hadiah Rp 104 mi-
liar. Dari jurnlah ini, Departemen Sosial mendapat
10 persen yang merupakan dana Usaha Kesejahte-
raan Sosial (UKS). Dana itu dipergunakan untuk
berbagai kegratan kemanusiaan dan diaudit oleh
akuntan publik, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
dan Badan Pengawasan Keuangan cian Pembangun-
an (BPKP).

Pro-kontra seputar masalah ini memang cukup ra-
mai. Umumnya tidak setuju dengan undian kaiena
berbau judi. Ketidaksetujuan itu lenar, karena kita
tahu bahwa llanya akan menyebabkan kerugian bagi
masyarakat kecil.

Kita semua tentu ingin prestasi olahraga kita mun-
cul di kancah internasional. Olahraga kita memang
dalam tahun-tahun ini sangat merosot prestasinya.
Di negara-negara ASEAN saja kita sudah sulit bi-
cara.

Salah satu kendala dalam hal peningkatan prestasi
olahraga memang dana. Tanpa dana memang sulit
mengharapkan olahraga kita maju. Sarana dan
prasarana m-ombutuhkan dana, belum lagi jika ingin
optimal kit? harus mengl.radirkan iptek sebagai
penunjang. Semua itu butuh dana.

Tetapi kita juga tahu bahwa masalah pendanaan
sebenarnya juga bisa diatasi dengan cara-cara krea-
tif. Salah satu cara yang mudah dengan meminta
sumbangan. Namun cara ini sudah tidak banyak di-
maui oleh peqyumbang mengingat sumbangan en-
tah melalui PMI, stiker dan model lain selblu saia
diselewengkan penyelanggaranya.

Cara lain yang sebenarnya ampuh bisa dilakukan
kalangan olahraga sendir i  dengan meningkatkan
prestasi olahraga itu sendiri. Jiha prestasi bagus maka
olahraga bisa menjadi sportainmint yang alan men-
datangkan sponsor dengan sendirinya.

Jika ini terjadi tak perlu lagi sumbangan atau
kupon undian dan semacamnya yang dalam praktik-
fya belum tentu pengelolaannya transpaian dan
baik. Bahaya lain, kupon yang direncanakan kali ini
bisa diboncengi togel.

KorAK suara pemilu pesanan KPU nasibnya agak sim-
pang siur. Kotak suara yang berjumlah 2,1 iuta dan ter-
buat dari alumunium itu dikhawatirkan tidak daoat sele-
sai pada waktunya.

Hal ini antara lain terjadi disebabkan fluktuasi harga
material kotak sehingga biaya produksi tak dapat lagi
ditutup oleh nilai kontrak yang ditandatangani. .

Mencari alternatif lain, misalnya impor kotak built up
dari negara eksportir juga sulit. Kabarnya stok hanya
tersedia di China dan itu pun dalam jumlah yang iauh
dari memadai dari apa yang kita perlukan. Mengganti
material kotak suara misalnya dengan kayu lapis ter-
bentur pada masalah prosedural yang dengan sendi-
rinya memakan tempo. Paling tidak perlu tender baru.

Masalah lain muncul, karena perusahaan pemenang
tender menjual perusahaannya ke tangan orang lain.
Akibatnya kepastian pembuatannya juga menjadi ter-
ancam karena membuat kotak pemilu dalam jumlah
besar tidak mudah.

KPU memakai material alumunium, dengan harapan
agar dapat dipergunakan pada pemilu-pemilu selanjut-
nya. Karena selama ini, tiap kali pemilu pemerintah me-
mesan kotak suara baru yang terbuat dari kayu, sedang-
kan nasib kotak suara lama tidak jelas lagi.

Ambil contoh negara-negaia Asia Selatan yang meng-
gunakan kotak suara dari besi yang dapat digunakan
dari pemilu ke pemilu. Pemerintah bersangkutan hanya
menambah kekurangannya saja, sesuai dengan per-
tambahan populasi pemilih. Dengan demikian angga-
ran negara dapat dihemat.

. PERSOALANNYA, apakah kotak suara yang sangat
vital perannya itu dapat selesai pada waktunya, meng-
ingat apa yang telah dikemukakan di atas? Jika masalah
kotak suara berlarut-larut maka dikhawatirkan ini akan
mengganggu agenda pemilu dan menradi pemicu kon-
ftik.

Tampaknya masalah teknis ini kurang dipikirkan
masak-masak oleh KPU, termasuk maselah penga-
manan berkas-berkas caleo.

Seperti diberitakan medii massa, banyak berkas ca-
leg yang tercecer dan bahkan hilang. Pihak KpU me-
ngatakan ini adalah human error.yang pasti, hal ini me-
nguatkan kesan dalam masyarakat persiapan pemilu
2004 .jauh dari rapi. Orang yang sudah patah selera
dengan Pemilu 2004 benar-benar menjadi kehilangan
nafsu.

KPU yang sekarang ini memang bukan dari kalang-
an politisi. KPU yang sekarang adalah dari kalangan
perguruan tinggi. Barangkali karena bukan praktisi mere-
ka agak lamban dahm kinerja dan teriebak main teori-
teori  melulu.

Sukaatau tidak suka iika kotak pemilu ini gagal dibuat
dan _didistribusikan tepat pada waktunya, persiapan
pemilu yang gegap gempita akan percuma. Jadwal
pemilu kemungkinan harus diundur dan ini bisa me-
nimbulkan kekacauan. Tetapijangan sampai KpU terus
mengambil kotak amal yang ada di pinggir jatan karena
Inr Juga tak waras, atau malah menjadikan kotak pemilu
kotak ajaib yang bisa menyulap suara.
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ljazah palsu caleg
f f  rrvar sudah caleg berguguran. Banyak
E5 alasan soal gugurnya caleg ini. Salah satu
Y yang muncu l  d i  permukaan ada lah
sempitnya waktu melengkapi berkas dan tipisnya
kemungkinan meniadi caleg

Namun banyak juga para caleg yang sebenarnya
gagal melengkapi syaral karena tidak memiliki
ijazah. Sebagian lagi, di seluruh Indoridsia.para
caleg coba-coba memalsukan ilazah.

Mereka itu jumlahnya mencapai ribuan. Panwaslu
mengaku kewalahan bila meneliti satu per satu
ilazah para caleg yang terindikasi palsu itu.

Mengapa banyak caleg yang memalsu ijazah,
salah satunya karena cara ini tidak sulit.

Sekolah-sekolah yang meniadi benteng integritas
banyak  yang re la  men iua l  i iazah.  Mereka
menemukan pasar gelap yang empuk di tangan
pencari kerja maupun pengejar status.

Nah, iika caleg-caleg ini berhasil lolos menjadi
waki l  rakyat, bisa diduga bagaimana mutu dan
moralitasnya. Padahal, lembaga legislatif dari waktu
ke waktu harus menjadi badan politik yang bersih.

Para caleg yang memalsukan ijazah jelas rnemiliki
sikap tidak tulus. lvlereka seharusnya dikategorikan
juga sebaga i  po l i t i kus  busuk  o leh  gerakan
antipolitikus hitam yang kini merebak di mana-mana.

Karenanya KPU harus mencoiet para caleg yang
diketahui beri jazah palsu i tu. Karena, apa pun
alasannya, tidak bisa dibenarkan seorang wakil
rakya t  memanipu las i  i jazah,  ser t i f i ka t  yang
menandakan seseorang memiliki kecerdasan dan
kompetensi tertentu. Kalau kompetensi diri bisa
dipalsukan, apalagi yang tidak bisa?

Kepada para pemilik i.jazah palsu itu, sanksinya
l idak cukup hanya digugurkan pencalonannya.
Mereka iuga harus dihukum karena pemalsuan itu.
Termasuk yang harus dihukum berat adalah pejabat
atau lembaga yang mau mengeluarkan ilazah palsu.
Masalahnya, para caleg itu berasal dari parta-partai

Par ta i -par ta i  po l i t i k  rupanya be lum b isa
diandalkan sebagai penegak citra. Parpol bukan
gerbang penjaga integritas dan moralitas bangsa.
Ribuan iiazah palsu yang ditemukan dari para caleg
menunjukkan bahwa parpol justru menjadi atau
dijadikan rimba kepalsuan dan pemalsuan.

Kalau ini diteruskan maka kerusakan mentalitas
b.angsa ini telah demikian parahnya, sehingga kita
mungkin tidak tahu lagi harus memulai dari titik
mana untuk memperbaikinya.

Gerakan antipolitikus busuk yang kini merebak
adalah salah satu cara menumbuhkan budaya
malu. Kalau mereka tetap saja tidak tahu malu,
gerakan ini tidak boleh berhenti, dan harus terus
diupayakan agar masyarakat semakin sadar bahwa
tidak boleh ada lagi wakil rakyat yang moralitasnya
diragukan dan lak berkualitas.

.SURYA n  t ; n  ; r ( )  J A N t J A I { l

MASALAHNYA, apakah selama ini mereka benar-
benar cuma jadi sapi perahan? Kita melihat tidak
seluruhnya benar.

Untuk mayoritas warga Tionghoa, khususnya yang
perekonomiannya menengah ke bawah, barangkali ada
benarnya.Tetapi unluk wargaTionghoa kelas ekonomi
tinggi seperti para konglomerat, rasanya tidak tepat.

Kontribusi uang warga Tionghoa ekonomi tinggi,
mendapatkan imbal balik politik seperti kebi.jakan yang
rnenguntungkan mereka. Mendapatkan proteksi politik
untuk menggelembungkan bisnisnya.

Ki ta bisa mel ihat  banyak konglomerat warga
Tionghoa yang dibesarkan oleh imbal balik politik.
Terutama di zaman Orde Baru. Sehingga mereka
bukanlah menjadi bisnis yang kuat karena tumbuh dari
bawah, melainkan bisnis yang semu. Konglomerasi
yang rapun.

Terbukti, mereka rawan jatuh. Bahkan kalau kita
mau jutur, dari merekalah berbiak penyakit ekonomi
nasional seperti kredit macet, korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN).

Karena mereka tumbuh dan besar dari oroteksi
politik, maka tatkala proteksi dianggap tidak lagi kuat
maka mereka membawa asetnya ke luar negeri.

Naga-naganya setelah Orde Baru jatuh, mereka
kembali memainkan pola yang sama untuk men-
dapatkan proteksi dari rezim yang berkuasa maupun
dari partai politik.

TERLEPAS adanya kesilapan dari lNTl dalam
mempersepsi  posis i  warga Tionghoa, k i ta te lap
menghargai pendapat lNTl agar wargaTionghoa tidak
dijadikan sapi perahan.

Momang b€gitu Beharusnya. Tidak enak diJadikan
sapi perasan terus-menerus melalui tekanan politik.
Bahkan diskriminasi politik.

Untuk i tu, sekarang kembali  kepada warga
Tionghoa sendiri apakah masih akan menggunakan
pola lama yaitu iustru mencari proteksi politik, entah
kepada rezim yang berkuasa maupun parlai politik.

Terus terang, geiala ini masih sangat kuat. Banyat(
pengusaha Tionghoa yang membagi-bagikan dana
kepada pelbagai partai politik. Harapannya, mendapat
proteksi. Mendapat kemudahan.

Tentu saia sasaran utama adalah kalau partai itu
berkuasa, bisa membentuk aliansi strategis yang
disebut "panguasaha" yaitu antara p€nguasa dengan
pengusana.
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PABnfx Petro Widada meledak dan terbakar,
akibatnya dua orang dinyatakan tewas dan puluhan
lainnya menderita luka-luka. Korban materialjuga cukup
banyak karena puluhan kendaraan bermotor juga
hangus terbakar.

Asal lerjadinya ledakan dan kebakaran belum jelas
dikarenakan kejadian berlangsung cepat dan tertutup
asap tebal. Pabrik yang memproduksi bahan kimia
phtalic anhydride-bahan dasar pembuat plastik
memang cukup mengagetkan kita semua karena jarang
terjadi sebuah pabrik mengalami kecelakaan seperti
Iu.

Kebakaran setelah ledakan ter.iadi berlangsung
cepat  karena bahan k imia  in i  te rgo long bahan
intermediate yang bisa digunakan untuk pembuatan
oermacam-macam senyawa kimia.

Cairan ini, lanjutnya, memiliki tingkat kebahayaan
cukup tinggi. Ini dikarenakan cairannya cukup pekat,
sehingga apabila terbakar akan menimbulkan ledakan
yang cukup hebat dan sulit dipadamkan oleh air. Dan
penyebab kebakaran tersebut diantaranya, bahan kimia
disimpan dalam tekanan dan suhu tinggj.

Kita semua tentu tidak menginginkan kecelakaan
semacam ini terjadi lagi. Karena ilulah harus oi!akukan
penye l id ikan  a tau  inves t igas i  menye luruh  soa l
kebakaran Petro Widada.

Hal peilama yang rasanya harus diteliti adalah
masalah prosedur. Perusahaan kimia pada umumnya
memiliki prosedur tertentu yang sangat ketat.

Dan kalau itu dipatuhi, maka kecelakaan akan bisa
diminimalisir. maka jika terjadi kecelakaan berarti ada
prosedur yang dilanggar atau diabaikan.
. Adanya prosedur yang di langgar i tu biasanya
bersumber dari kelalaian karena sistem yang bekerja
di sebuah perusahaan sudah menjadi rut initas.
Akibatnya para pengelola tidak memberikan Derhatian
yang linggi terhadap bahaya yang akan timbut.

Peristiwa yang menimpa petro Widada bukan
pertama kali ini terjadi. Sebelumnya tahun 2002 lalu
pernah terjadi hal serupa tetapi tidak menimbulkan
kerusakan yang besar.

Hal lain yang harus kitia cermati adalah dampak bagi
lingkungan. Mestinya kita harus mengkaji ulqng Oengan
peristiwa yang menimpa Petro Widada.

Lingkungan pabrik kimia yang berdekatan dengan
permukiman, jelas bukan hal yang ideal. Kedekatan
dengan permukiman jelas menimbulkan kerawanan.
Banyak kasus kecelakaan yang menimpa industri kimia
dampaknya tidak dirasakan saat terjadinya kecelakaan
tetapi baru terlihat pada beberapa tahun kemudian.

Karena itulah, jika pabrik ini kemudian akandidirikan
kembali aspek-aspek ini harus mendapatkan perhatian
serius dan bukan hanya memperhatikan aspek ekonomi
semala.

Tak kalah penting adalah pemerintah daerah harus
iuga. menyiapkan diri menghadapi kecelakaan yang
menimpa industri di wilayah Gresik. Korban bisa ditekan
iika pemerintah claerah menyiapkan diri menghadapi
segala kemungkinan akibat kecelakaan seperti di petro
Widada.
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Oncrrrsrsr Kesehatan Dunia (WHO) memper-
ingatkan wabah llu burung penyebarannya bisa lebih
luas dari pada Vang diperkirakan para ahli saat ini,
bahkan kemungkinan sudah menyebar ke seluruh Asia
Tenggara.

WHO, juga menyatakan penyebaran turunan vjrus
flu, H5N1 (penyebab flu burung), di seiumlah negara
yang te r jad i  secara  s imu l tan  i tu  t idak  pernah
diperkirakan sebelumnya dan kondisi saat ini  bisa
menjadi makin parah.

Thailand merupakan negara Asia terakhir yang
mengakui penularan f lu burung di wi layahnya. Di
Vietnam, virus flu burung ini sudah menewaskan lima
orang. Sebelum Vietnam, kasus flu burung dilaporkan
muncul di Jepang dan Korea Selatan. Sedangkan jenis
virus yang lebih tidak berbahaya, H5N2, telah ditemukan
di sebuah pertanian di Taiwan.

WHO menekankan oemberantasan virus HsN1
pada populasi unggas sangat penting untuk mencegah
munculnya subtipe virus f lu baru yang berpotensi
pandemik.

Menurut WHO, kondisi ini juga meningkatnya risiko
pertukaran gen virus dari rnanusia ke burung atau
sebaliknya. Ini bisa terladi kalau manusia secara
simultan terinfeksi virus flu manusia dan unggas.

Manusia yang tertular virus ini bisa tewas. Kemalian
disebabkan oleh dua hal. Pertama karena radang paru
hebat yang menginleksi saluran pernapasan. Kedua
karena kadar oksigen di dalam menurun dan karbon
dioksida dalam darah meningkat.

Bagaimana sikap Rl? Menteri Pertanian Bungaran
Saragih yakin meski saat ini berlangkit virus flu burung
di sejumlah negara, masyarakat tidak perlu khawatir.

Dia menegaskan mengonsumsi daging dalam negeri
baik dari unggas tetap aman, apalagi pemerintah telah
melarang masuknya produk ternak dari negara yang
terkena penyakit flu burung.

Bungaran menyatakan, sejak berjangkitnya virus flu
burung di beberapa negara Asia saat ini pemerintah
menetapkan larangan impor ternak maupun produk
ternak unggas dari Korea, Jepang, Vietnam dan
Thailand yang dinyatakan terkena virus yang menyerang
ternak unggas tersebut oleh Badan Kesehatan Hewan
Ounia (OlE). i

Apa yang dikatakan mentan nampaknya tergesa-
gesa. Barangkali mentan hanya ingin menyelamatkan
peternak dari kebangkrutan massal karena flu burung
tn t .

Kenyataan dari berbagai daerah menunjukkan
bahwa f lu burung i tu ada di Indonesia. Dan.iumlah
korban unggas sudah banyak berjatuhan. Kita tidak ingin
krisis ini meluas. Karenanya diperlukan kerja cepat dan
sungguh-sungguh untuk mengatasinya. Bukankah lebih
baik kita bersiap menghadapi kemungkinan terburuk
dibanding melontarkan pernyataan tanpa dasar.

Pelajalan dari Perlu tindakan serius
Petro Widada atasi flu burung
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Pembangunan l{ipah
iangan lagi berdarah

PEMBANGUNAN Waduk Nipah di wilayah Kabupaten
Sampang (Madura) menurut rencana akan dihidupkan
kembali. Proyek ini macet setelah terjadi penembakan
oleh aparat terhadap rakyat yang hendak memprotes
pembangunan waduk itu.

Peristiwa pada 25 September 1993 itu menewaskan
tiga orang warga dan beberapa cedera.

s

Sejak itu, pemerintah mau mengalah. Tidak dengan
serta merta hendak memaksakan proyeknya ke
masyarakat. Pemerintah tahu, bahtva rakyat tidak bisa
diperlakukan secara keras apalagi kasar karena
masyarakat akan mereaksi dengan sikap yang lebih
KETAS,

Untuk itulah pemerintah memilih melakukan oende-
katan secara persuasif. Bupati Fadhilah Budiono me-
miliki kemampuan itu. la rajin silaturahmi ke kiai dan
tokoh masyarakat menjual rencana tersebut.

Fadhilah tahu persis adat istiadat Madura. Kiai dan
tokoh masyarakat adalah seperti kepala pada seekor
belut. Kalau kepalanya sudah dipegang, maka ekor-
nya akan mengikut.

KITA melihat perubahan pendekatan yeng diiakukan
pemerintah merupakan suatu yang positif. Hal demiki-
an sejalan dengan konsep pembangunan dari bawah
,ke atas atau buttom uD.

Hal demikian senapas dengan pola pembangunan
yang ben ,atak partisipatif. Artinya, masyarakat terlibat
secara penuh dan strategis sejak penyusunan konsep,
pematangan rencana, sosialisasi rencana sampai pe-
laksanaan pembangunan dan evaluasi.

Pola demikian harus dilakukan secara .lujur. Sebab
ada yang begitu keras menyuarakan pola pembangun-
an partisipatif tetapi dalam praktiknya bersifat semu.

Rakyat dijebak dalam keseolahan. Rakval seoiah
sudah diajak bicara, padahal cuma di jej; l i  konsep.
Rqkyat seolah sudah dilibatkan dalam Derencanaan.
padahal cuma dipakai legitimasi. Rakyat seolah sudah
dil ibatkan dalam pelaksanaan, padahal cuma jadi
makelar material atau pembebasan tanah.

MELIHAT posisi Madura sekarang, pembangunan
waduk merupakan kebutuhan mendasar. Seringkali Ma-
dura, khususnya daerah Sampang, kesulitan air bersih
pada musim kemarau. Sementara terjadi banjir di musim
hyjan.
. 
'Tidak 

adanya dukungan air membuat pembangunan
irigasi teknis sulit. Hampir tidak ada lahan beriiigrasi
teknis di Sampang. Pertanian dikembangkan di 

-atas

lahan sawah tadah hujan atau tegalan.
Kendati pembangunan waduk merupakan kebutuhan.

kita perlu mengingatkan agar pelaksanaannya tetap
berpijak pada nilai kesabaran. pemerintah harus sa-
bar ngemong takyal.

Di samping itu, kita ingatkan agar dalam proses pem-
bangunan ini tidak menimbulkan korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN).

Misalnya dalam pembebasan tanah. Rakyat jangan
ditipu dengan penggunaan makelar tanah,'yang bisa
saja diiabat oleh tokoh masyarakat.

Kita berharap pemerintah istiqamah dengan renca-
na.dan paradigma pembangunan yang bersifat partisi-
patat. Janganlah mengulangi kesalahan kedua. Hanya
Keledai yang terantuk batu dua kali di tempat yang
sama.
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Ambil langkah cepat
atasi flu burung

LoNCENG kematian bertalu-talu bagi peternak unggas
di Jawa Timur. Flu burung benar-benar mervabah. Keru-
gian ditaksir mencapai Rp 87,5 miliar.

Perkembangan wabah ini sangat cepat. Bahkan pada
saat flu ini sudah berjangkit, Menteri Pertanian Bunga-
ran Saragih masih menyanggah.

Jadi, lebih cepat perkembangan wabah daripada in-
formasi penyebaran penyakit ini. Bisa luga menunjuk-
kan betapa lambannya pemerintah dalam menyikapi
masalah rakyatnya.

Sebenarnya, kalau hal itu memang menunjukkan ke-
lambanan pemerintah adalah hal yang biasa. Dalam
banyak hal pemerintah memang lamban. Misalnya soal
tenaga kerja Indonesia (TKl) yang diusir dari Malaysia.
Soal kerusuhan di Poso. Kelangkaan minyak tanah.

Sekaligus menunjukkan kerja pemerintah yang tidak
e{ektif. Ini tentu bukan akibat reformasi yang membikin
pemerintah limbung, tetapi memang kineria pemerin-
tah yang secara keseluruhan kurang menunjukkan per-
baikan.

WABAH flu burung ini jelas memiliki dampak yang
sangat panjang dengan arah yang bercabang-cabang.
Bagi peternak merupakan kerugian yang sangat besai
Apalagi banyak peternak kecil yang bisa saja gulung
tikar.

Hancurnya peternak al(an berdampak pada bertam-
bahnya iumlah pengangguran. Sektor perunggasan me-
m;liki daya serap tenaga keria yang cukup besar mulai
dari tukang kandang sampai tukang angkut ayam.

Dampak lain, akan banyak industri pakan unggas
yang gulung tikar. Industri ini tidak hanva dalam skala
besar tetapi juga banyak industri kecil. Ligi-tagi implika-
srnya akan menambah .jumlah pegangguran yang di In-
donesia sudah mencapai sekitar 45.OOO orana.
. FJu burung ini akan segera diikuti stop impoi unggas

oan hdonesia oteh negara lain dari Indonesia. Jepang
sudah melakukan. Ini menimbulkan cilra negatif yan!
belum tentu bisa dipulihkan dalam waktu pendek.'Dan
masih banyak dampak lagi dalam sosial ekonomi.

MELIHAT dampak yang sangat panjang ini kita sa-
ngat menyesalkan sikap pemerintah yang lamban. Elite
negara terlalu sibuk mengurus pemilihan umum. Sibuk
Dagarmana mempertahankan kedudukan.

Untuk itu, kita berharap pemerintah mengubah sikap-
nya dengan lebih cekatan menangani flu 6urung ini.

Misalnya, pemerintah melakukan pemeriksaan inten-
sit ke peternak kecil maupun besar. Kemudian membe-
rr unggas-unggas yang terinfeksi sebelum dijual ke ma-
syarakat. Kemudian unggas yang terinfeksi itu dibakar.

tentu semua itu atas biaya negara. Sulit diharapkan
peternak membakar sendiri. peternak akan berusaha
memperkecil kerugian d€ngan tetap menjual unggas
yang terinfeksi betapapun dengan harga murah.

Pemerintah harus segera mengeluarkan dana dan
langkah darurat untuk menyelamatkan perunggasan.
Hentikan perdebatan dan p-ertikaian ootitit. ntlii ma-
salah riil yang sedang aktual ini.
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Mari kita dukung
Gak ilur Gs

UNJUK rasa, membual pernyataan sikap, menggelar re-
nungan bersama dan berbagai aktivitas politik lainnya
telah terlihat semakin marak menjelang pemilu ini.

Ada mahasiswa, politisi, iokoh aganla, tokoh masyarakat
dan berbagai kalangan lainnya berd€mo, m€nya(akan
sikap atau membuat komisi untuk memerangi hal-hal yang
dinilai merusak kehidupan befiangsa dan bemegara.

_ _ Seruan antipolitisi busuk, antibangkitnya rezim Orde
Baru, arrri-iiiii '. dd,-r 3.nii-money politics pu menggema
di beFagai pelosok tanen air;-ici;:s',k di Graha Fakut
tas KedoKeran Unair, Surabaya, Selasa (27lt ).

Lima tokoh politik dan tokoh agama di luar peinerin-
tahan telah mendeklarasikan Poros Penyelamat Bangsa
(PPB). Mereka adalah cendekiawan muslim Nurchoiish
Madjid (Cak Nur), Ketug Umum PBNU KH Hasyim Muza-
di, Presiden Partai Keadilan Se.iahtera (PKS) Dr Hidayat
Nurwahid, Sekjen Partai Persatuan Demokrasi Kebang-
saan (PPDK) Dr Andi Mallarangeng dan Wakil Ketua
Umum DPP PKB Prof Mahfud MD.

Selain menyuarakan pemberantasan KKN, money
politics dan pelanggaran HAM, mereka juga berkomit-

flu burung

men men.laga integritas bangsa, menegakkan hukum,
membela wong cilik dan antiintervensi asing.

Terlepas dari siapa dan bagaimana sepak terjang rnere-
ka dalam hidup keseharian, nial mereka -sebabaima-
na kerap mereka ungkapkan dalam berbagai keslmpa-
tan- sangat mulia. lr/ereka telah menyadari bahwa kon-
disi mentalitas bangsa ini benar-benar memprihatinkan.
_ Sebagian politisi sudah tak lagi mengenal brrdaya matu.
Daiam proses pencalegan saia te lah ter l ihat 'betapa
menyelr,;.;.-,, ,lenlalitas kita. Ada caleg berijazah patsu,
memaksakan kehendak, menjegal caleg lain, mdmbeli
atau meniual nomor urut dan lain-lain.
. Pesta-demokrasi nampaknya bakal menJadi pestaduka
karena rakyat lak tahu harus memilih apa dan siapa. Tak

alau menruat nomor urut o"n riiXli"ill'"t I
Pesta?emokrasi nampaknya bakal menJadi pesta duka I

karena rakyat tak tahu harus memilih apa dan siaoa. Tak I
ada sosok yang benar-benaf nyata, lahir-batin. yarig akan I
mereka pilih adalah badut-badut yang tak lagi lucu. I

Kalau para badut terpilih, maka banosa dan neoara i
akan.meniadi 'srimulat'. Segala sesuatJ yang seha"rus- |
nya otraKuKan secara serius, ternvata menoundano tawa. I
Atau, yang harus ditertawakan, halah ditinoisi. ieoerli l
terungkap dalam syair lagu Started A Joke. 

- 
|

Cak NurCstelah menyadan semua itu. Karena itu. mere- |
ka men@ba menggugah kesadaran kita sernua. Bahwa kita I
semua telah berada dijalan yang salah. Mereka menqaiak I
ktta berenung, berkomitrnen dalam hati masino-misinq I
supaya tidak mengulangi kesalahan di masa lalul 

- 
I

Namun demikian, mengajak bangsa bermenunq tidak_ |
lah mudah. Rakyat sepertinya tetah jenuh dengin ber- ioagar :orama' oangsa ini. Mereka oernah memuia_muia I
sejumlah tokoh.bangsa, karena suara mereka b6gitu iir- |oan oan penuh kebenaran. Namun, ketika para tokoh OU- |
Jaan telah berada'di atas angin', ternyata tiba_tiba wulud I
mereKa oeruban menladi sosok-sosok vanq menvedihkan. I

Itulah lang telah terjadi. Fakta-fakta eirpiris'ini kerap I
membual kita s.mua tidak mudah percaya janji-.ianji dah Ikornitmen. Kenyataan-kenyataan panit itu tdlafi rievakin_ I
kan kita semua, bahwa bangsa dan negara ini tak laoi I
butuh buaian, melainkan perlu keteladanan. I

_ __J

Langkah yarrg diserukan presiden itu baik. Namun pe-
.merintah rrampaknya harus memperhatikan yaitu per-
.nvataan bahwa flu buruno itu tidak menverano manusia:.4yataan bahwi ftu 6urung itu tidati menyerant' manirsta

- Seperti dinyatakan beberapa Deiabat baik di Dusat mau-: Seperti dinyatakan beberapa pejabat baik di p-usat mau-

mendesak pemerintah lndonesia untuk segera memus-
nahkan hewan tsrnak yang terinfeksi avian influenze.{N)
atau lebih dikenal dengan llu burung itu. !i ;

Badan itu mengatakan vaksinasi atau tindakan laini

: :: Pernyataan itu jelas sekali mengahggap remeh kenya-
:{aan yang ada di berbagai negara di Asia yang sudah'menderita korban jiwa akibat serangan flu burung.

Padahal WHO sendiri sudah mengingatkan bahaya
penularan dari unggas ke manusia itO. Bahkan WHO mu-' lai mengkhawatirkan dampak lebih jauh dari virus flu bu-
rung itu iika bercampur dengan virus flu manusia. Menu-

. rut WHO jika terjadi percampuran, maka bisa-bisa ter-
bentuk apa yang dinamakan dengan virus flu super yang

.Jlanlinya menJalar dari manusia ke manusia dgngan.Ce-
- par.

Oleh karena itu kita berharap pemerintah melakukan
langkah-langkah cepat untuk melindungi masyarakat dari
serangan llu burung itu.. i :

Tindankan pencekalan bagi para peternak maupun pe-
. keria di seklor perunggasan bukan salu-satunya lang-' kah yang efektif. Kita mengharapkan adanya suveillance- yang menyeluruh sehingga mampu mendeleksi bahaya
'lebih dini. Tanpa penelitian yang memadai kita bisa iie-
colongan virus flu itu melalui 

'k€datangan 
wisatawan

manca maupun produk impor unggas dari luar negeri.
Sekali lagi kita berharap pemerintah tidak meremehkan
flu burung. Jika itu teriadi bisa-bisa korban manusia ber-'jatuhan di tanah air.

:; Jangan remehkan

AKHTRNyA Presid€n Megawati memerintahkan pemusna-
han unggas yang terinfeksi av,an,nfruanza (Al) yang l€bih
.likenal dengan flu burung.

Sei.,oi.;n:;,: S-enin (26/1 ), Ment€ri Portanian (M€ntan)
Bungaran Saragih nrenyaii!.dr I untuk saat Ini belum ada
rencana pemusnahan b€sar-t esaran meski Jutaan ter-
nak di s€luruh Indonesia telah t€rinfeksl wabah tersebut.

Sobaliknya, m€nurut para p€.iabat D€parl€m€n Perla-
nian Indonesia, pemerintah akan m€ngarantina dan men-
sterilkan pelernakan-peternakan dan memulai program
vaksinasi besar-besaran.

Keputusan presiden itu berarti selaras dengan desa-
kan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang kemarin,

t3^-" ' '-

dftta hari di Hongkong pada 1997 berhasil mencegah ep:
fiAemik itu.
$!.Sepuluh negara Asia telah memastikan dilanda flu bu-
ipltng, setelah Selasa China mengonlirmasi adanya wa-
tpqh itu di peternakan ayamnya. Sekitar 20 iuta ayam te-lgah itu di peternakan ayamnya. Sekitar 20 juta ayam te-
iJlh dimusnankan atau mati akibat penyakit itu. Kebanya-
ilGn negara-negara yang terjangkit virus itu telah melaku-'kan pemusnahan besar-besaran, kecuali Indonesia.


