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Pelaksanaan pemilihan kepala dae-
rah, atau biasa dikenal dengan istilah
pilkada sudah lama dikeluhkan masya-
rakat. Kini, Majelis Ulama Indonesia
(MUI) juga ikut serta memberikan pan-
dangan dengan meminta agar Pilkada
langsung itu ditinjau kembali. Permin-
taan serupa sudah berulang-ulang
disampaikan oleh masyarakat, terutama
berkaitan dengan ekses negatifnya.
Tetapi, seperti diketahui, Pilkada model
yang sekarang berlangsung itu amanat
UU sehingga harus tetap dijalankan.

Model sekarang ini sebenarnya
merupakan koreksi atas pelaksanaan
Pilkada lama, di mana beberapa calon
dipilih oleh DPRD. Dulu, biasanya ada
tiga calon yang diajukan. Siapa yang
bakal jadi biasanya sudah ditentukan
sebelumnya, sedangkan dua calon
hanyalah sebagai penggembira. Calon
jadi merupakan nama drop-dropan, dan
harus jadi. Fraksi-fraksi di DPRD
hanyalah jadi tukang stempel saja.
Perolehan suaranya pun sudah diran-
cang sebelumnya dengan cara siapa
dapat berapa.

Pemilihan model lama memang
lebih efisien dari berbagai sisi misalnya
biaya, waktu, tingkat kepastian, dan lain-
lain. Tetapi, sistem itu dikoreksi karena
mengebiri suara rakyat. Pemimpin
hanya ditentukan oleh segelintir orang,
dan itu mencerminkan ketidakadil-
an.Lebih jauh, rakyat tidak tahu persis
siapa calon pemimpinnya. Rakyat tiba-
tiba disodori pemimpin yang tidak dike-
tahui asalnya. Inilah yang dikoreksi
untuk dibenahi kemudian.

Tetapi harus diakui,mereka yang ter-
pilih dengan pilkada model lama
biasanya calon sudah sangat teruji
kemampuannya. Jika datang dari instu-
asi TNI/Polri, biasanya sudah berpang-
kat letnan kolonel atau kolonel. Mereka
sudah kenyang dengan berbagai jen-
jang sekolah kepemimpinan, dan
kemasyarakatannya. Yang membe-
dakan, medan pengabdiannya berbeda.
Harus diakui, di antara mereka banyak
sekali yang hebat dan benar-benar jadi
seorang pemimpin.

Hasil dari pilkada model baru tidak
seluruhnya buruk, karena banyak gu-
bernur/bupati/wali kota yang luar biasa.
Di provinsi ini saja, Bibit Waluyo tampil
dengan sangat baik sebagai gubernur,
Wali Kota Solo Djoko Widodo, Bupati
Purbalingga yang sudah purna tugas
Triyono Budi Sasongko, Bupati Jepara
Hendro Martoyo, dan beberapa lainnya.
Mereka ini menang juga bukan karena
kental dengan politik uang, tetapi benar-
benar dipilih rakyat. Bahwa ada biaya
politik itu masih kategori wajar saja.

Jika yang dipersoalkan politik uang,
sebenarnya bisa diminimalkan dengan
hadirnya calon yang benar bersih,
kemampuan teruji, dan popularitas ter-
penuhi. Para partai pengusung dan
semua calon harus bersepakat secara
serius tidak akan mengeluarkan sepe-
ser uang pun untuk dibagikan. Jika me-
mang semua calon tidak membagikan
uang, kaos, dan sejenisnya, kita yakini
ya pilkada berlangsung bersih. Tetapi,
repotnya semua ingin dipilih meski
dengan cara yang tidak bermartabat.

Plus Minus Pilkada Langsung

Tengara bahwa skandal dana talan-
gan Bank Century akan ”dikubur”, bukan-
lah ”tradisi” baru dalam penegakan hukum
di negeri ini. Sepanjang menyangkut
kepentingan elite, penanganan kasus-
kasus hukum bisa berjalan menjadi
selambat siput, bahkan kemudian diber-
lakukan teori peti es. Ketika kasus Century
beranjak dari ranah politik di DPR ke ranah
hukum, sebenarnya ada harapan lebih
independen untuk memperjelas duduk
kesalahannya. Namun rupanya, pancar-
an energi politik enggan disapih dari skan-
dal ini.

Kita juga akan mendapati realitas seru-
pa dari kasus-kasus yang sekarang
sedang bergulir. Misalnya mafia pajak
Gayus Tambunan yang diduga meli-
batkan sejumlah nama petinggi Polri
dalam sebuah jejaring makelar kasus.
Demikian juga dugaan rekening dan
transaksi mencurigakan sejumlah perwira
tinggi kepolisian. Tim independen yang
kemudian dibentuk untuk menyelidiki
secara internal kasus-kasus tersebut
kiranya bukan jalan keluar yang tepat bagi
objektivitas penegakan hukum, karena
hanya bersifat mengklarifikasi.

Kita memahami, pemrosesan secara
politik skandal Bank Century dinuansai
oleh rivalitas di tingkat elite, sehingga
penelitian hukum merupakan jawaban
kredibel untuk menjawab: sebenarnya
ada kesalahan apa di balik pengucuran
dana talangan Rp 6,7 triliun itu. Jika terda-
pat kecenderungan untuk menguburnya,
samalah halnya dengan membonsai
hukum, karena sifat kepanglimaan yang
berbasis rule of lawa khirnya termen-
tahkan oleh keadidayaan kekuasaan.
Artinya, energi politiklah yang memancar
lebih kuat.

Jika upaya-upaya semacam itu di
berbagai kasus terus berlangsung, apa
lagikah yang bisa disimpulkan kecuali
kecenderungan titik balik pemberantasan
korupsi? Memang ada keniscayaan tali-
temali skandal Century dengan kepenting-
an elite politik yang berusaha melindungi
kepentingan hukumnya dalam kasus
yang lain. Begitu juga ketidak-
transparanan dalam penanganan mafia
pajak Gayus Tambunan dan rekening
gendut petinggi kepolisian. Lalu
bagaimana berharap penanganan kasus-
kasus itu berjalan dalam treknya?

Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) sedang dalam kondisi ”lemas” kare-
na menghadapi gelombang tekanan dari
elite kekuasaan — baik institusi-institusi
hukum maupun perseorangan —, sehing-
ga kini terasa lamban dalam merespons
kasus-kasus yang menjadi perhatian luas
khalayak. Satgas Pemberantasan Mafia
Hukum juga masih berada di kondisi
gamang, bahkan akhir-akhir ini posisi
hukumnya dipersoalkan oleh kalangan
tertentu. Kondisi-kondisi ini jelas mem-
perkuat skeptisitas atmosfer perang
melawan korupsi.

Adakah peluang lain untuk mengin-
gatkan pemerintahan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono? Kita merindukan
suasana kemenyatuan suara rakyat
seperti ketika membela dua komisioner
KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit
Samad Riyanto yang dikriminalisasi.
Elemen-elemen masyarakat sipil bersatu
padu, mengoreksi sikap dan langkah-
langkah pemerintah agar kembali dan
tegak berada di jalur komitmen penegak-
an hukum, terutama didasari kesadaran
adanya suasana lesu darah dalam pem-
berantasan korupsi.

Mengubur Kasus, Membonsai Hukum

S E M A R A N G A N

Ditengarai, skandal Century sengaja ”dikubur”.

Tinggal berharap pada siksa kubur...

*     *     *
Bocorkan data pembolos, Biro Persidangan DPR disemprot.

Sudah mbolos, tak tahu diri pula...

(Kerjanya malam, biasa bolos arisan RT)
Sirpong
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PENGUASA memang cenderung tidak mau
mendengarkan dan arogan. Hal ini yang terjadi pada
kasus banyaknya korban akibat ledakan tabung elpiji
ukuran 3 kilogram. Pemerintah baru peduli setelah
jatuh banyak korban, dan kemudian saling tunjuk
siapa yang harus bertanggung jawab. 

Sikap arogan ini makin nyata jika kita mengacu
pada pernyataan mantan Wapres Jusuf Kalla (JK);
tokoh utama di balik kebijakan konversi minyak
tanah, bahwa persentase korban tabung gas relatif
kecil dibanding tabung gas yang beredar. 

Dengan menggunakan statistik yang tidak tepat,
JK seolah menafikkan fakta adanya kecerobohan
dalam kebijakan konversi. Inilah statistik yang digu-
nakan JK. Sejak kebijakan konversi dimulai akhir
2007, sudah 60 juta tabung gas 3 kg dan 7 juta tabung
gas 12 kg beredar, dan ”baru” 36 kasus korban yang
terjadi selama 3 tahun. Dengan statistik ini, mau
dikatakan bahwa jumlah korban sangat kecil karena
”hanya”  satu kasus korban terjadi untuk tiap 2 juta
tabung gas.

Selain arogan, pernyataan ini juga cenderung bias
dan menipu, cenderung merendahkan makna korban,
sekaligus mau menutupi fakta adanya kecerobohan
dalam kebijakan. Parameter melihat fakta tersebut
seharusnya bukan rata-rata mean melainkan rata-rata
”modus”. Dengan menggunakan ”modus”, statistik
tersebut harus dilihat sebagai: mengapa setelah tiga
tahun, frekuensi ledakan tabung gas 3 kg membawa
korban sangat besar? 

Dengan pendekatan ”modus”, kejadian ini
mengungkapkan fakta bahwa daya tahan tabung gas
3 kg hanya optimal sekitar 3 tahun. Ini berarti kuali-
tas tabung tersebut jauh lebih jelek dibanding tabung
gas beredar sebelumnya. Bahkan dengan hipotesis
yang agak bombastis, dapat dikatakan demikian:
”hati-hati menggunakan tabung gas 3 kg karena
setelah tiga tahun dipakai, kemungkinan meledak
sangat besar”. 

Tentu bukan pada kebijakan konversi minyak
tanah ke elpiji yang salah. Perhitungan secara teknis
yang dilakukan   mendukung bahwa konversi dari
minyak tanah ke elpiji menghemat anggaran negara,
yang subsidinya masih sekitar Rp 50 triliun.

Kesalahan ada pada pemerintah melalui Pertamina
yang tidak mau mendengarkan masukan berbagai
pihak yang dianggapnya terlalu merepotkan. Hal ini-
lah yang disayangkan. 
Jangan Memaksakan

Karena itu, langkah konkret harus segera
dilakukan oleh pemerintah dan Pertamina, yakni me-
review kebijakan konversi berkaitan dengan hal-hal
berikut. 

Pertama; Pertamina harus mengevaluasi cermat
segmen pasar elpiji. Kelompok mana yang sesung-
guhnya saat ini layak menggunakan, baik dari sisi
kemampuan ekonomi maupun kebiasaan memakai
gas. Saat ini, jangan paksakan semua orang menggu-
nakan gas kalau memang belum siap. Biarkan kelom-
pok ini, belajar dari kelompok lain untuk membi-
asakan diri. Dengan kata lain, pemerintah masih perlu
memberi ruang bagi masyarakat yang belum mau
menggunakan gas, dan berarti harus menyediakan

cukup kuota minyak tanah. 
Kedua; review kebijakan berkaitan pula dengan

evaluasi kualitas tabung dan perangkat lainnya seper-
ti selang, regulator, dan standardisasi kompor yang
digunakan.  Keputusan menarik semua tabung gas
yang tidak ber-SNI adalah langkah yang tepat, namun
itu belum cukup. Yang rasional dan layak dilakukan
saat ini menarik segera semua tabung yang tidak ber-
standar itu agar kepanikan mereda. 

Pemerintah, Pertamina, dan pengusaha produsen
tabung, melakukan review kualitas tabung, termasuk
yang sudah berstandar SNI, dengan dengan sampel
yang representatif, dan dilakukan oleh lembaga inde-
penden.  Hasil evaluasi inilah akan menentukan kebi-
jakan selanjutnya, termasuk memberi sanksi kepada
produsen atau importir tabung yang memproduksi
atau mengimpor tabung yang tidak layak. 

Kasus tabung gas 3 kg, adalah salah satu contoh
pelajaran mahal kebijakan pemerintah yang terburu-
buru. Selain itu kita dapat belajar bagaimanapun kebi-
jakan yang berdampak masif  sangat memerlukan
kesiapan sosial masyarakatnya. Dari sini, pemerintah
diingatkan kembali pentingnya mempertimbangkan
local wisdom untuk melaksanakan kebijakan yang
dipilihnya.   

Di balik kasus tabung 3 kg itu pula, kita diin-
gatkan bahwa dampak ketidakadilan dari suatu kebi-
jakan cenderung ditanggung oleh mereka yang lemah
secara sosial. Namun pelajaran yang paling berharga
adalah jangan sampai hal yang sama terjadi lagi di
waktu yang akan datang. Dan hal ini sangat penting
karena banyak kasus sejenis yang sering terjadi,
walau pada skala yang berbeda. 

— FX Sugiyanto, guru besar Fakultas Ekonomi
Undip

Tipuan Statistik Tabung Elpiji

SIDANG pleno Munas VIII Majelis
Ulama Indonesia (MUI) beberapa waktu
lalu mengeluarkan fatwa bahwa menceri-
takan aib, kejelekan, gosip dan lain-lain
terkait pribadi kepada orang lain atau kha-
layak seperti biasanya tayangan (infotain-
men) infotainment di televisi, haram. 

Adalah haram pula menurut MUI,
membuat berita yang mengorek dan mem-
beberkan aib, kejelekan, dan gosip.
Menayangkan dan menonton acara
semacam itu pun, haram. Adapun infotain-
men yang kegiatannya ditujukan mem-
bongkar kemunkaran dan untuk kepen-
tingan penegakan hukum, MUI menyata-
kan bahwa hal itu dapat dibenarkan. 

Pada akhirnya, MUI merekomen-

dasikan agar Komisi Penyiaran Indonesia
(KPI) mengatur kembali tayangan info-
tainmen guna menjamin hak masyarakat
memperoleh tayangan bermutu. Di tengah
maraknya pemberitaan video asusila artis
dan pro-kontra infotainment sebagai
bukan karya jurnalistik, fatwa tersebut
menarik diperbincangkan. 

Sebagai ormas segala putusan dan
fatwa MUI  tentu tidak mengikat secara
hukum (legally binding) warganegara. 

Fatwa lebih merupakan nasihat, seruan
moral  kepada umat (Islam) yang dapat

dijadikan rujukan dalam bertindak dan
bertingkah laku dalam kehidupan. Ditaati
atau tidaknya sebuah fatwa terpulang pada
keyakinan masing-masing insan, ketaatan
dan ketidaktaatan tak sekali-kali mem-
bawa konsekuensi hukum negara. 

Karenanya, fatwa haram dan halalnya
kandungan infotainmen tidaklah berfungsi
sebagai referensi aparat penegak hukum
untuk kemudian melakukan tindakan ter-
hadap sesiapa saja yang memproduksi,
mengambil untung, ataupun menyaksikan
tayangan tersebut. Fatwa tersebut juga tak
serta merta menjadikan semua tayangan
infotainmen yang menyebarkan berita
berupa aib, kejelekan, dan gosip sebagai
kejahatan (crime), yang kemudian menjadi
dasar penuntutan di muka hukum. 

Apa yang terbilang sebagai amoral dan
atau sinful menurut hukum agama tidaklah

selalu dapat disebut sebagai kejahatan dan
diselesaikan menggunakan pendekatan
hukum pidana (yang bersanksi keras itu).
Contohnya, kendati menyaksikan tayan-
gan gosip adalah haram (menurut MUI),
perbuatan tersebut bukanlah perbuatan
pidana, dan terhadap perbuatan tersebut
tak mungkin dan tak boleh dilakukan krim-
inalisasi. 

Terlepas dari kenyataan bahwa hukum
agama dan hukum negara adalah dua juris-
diksi yang berbeda, sebenarnya terdapat
titik temu antara fatwa haram dan halalnya

infotainmen dengan kaidah hukum positif
ataupun ugeran etika dunia media.
Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun
2002 tentang Penyiaran misalnya tegas
memerintahkan agar penyiaran diarahkan
untuk meningkatkan moralitas.  
Norma Agama

Pasal 36 Ayat (5) UU itu menghendaki
bahwa setiap isi penyiaran tidak bersifat
fitnah, menghasut, menyesatkan dan/bo-
hong, pelanggaran mana terhadapnya
dapat dikenai sanksi pidana. Adapun Pasal
5 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 ten-
tang Pers mewajibkan pers memberitakan
peristiwa dan opini dengan menghormati
norma agama dan rasa kesusilaan masya-
rakat serta asas praduga tak bersalah, suatu
rumusan pasal yang ketaatannya pula
ditopang dengan sanksi pidana. 

Lebih lanjut Pasal 6 UU tentang Pers
antara lain menyebutkan bahwa pers
mengembangkan pendapat umum
berdasarkan informasi yang tepat, akurat,
dan benar. Dalam Kode Etik Jurnalistik
juga dijumpai keharusan bagi pewarta
untuk menurunkan laporan dan pemberi-
taan dengan menghormati asas praduga tak
bersalah dan menghormati privasi.

Jika hingga kini kita masih diresahkan
oleh pemberitaan yang tidak berimbang,
tayangan yang hanya menonjolkan sisi
bombastik dan bersifat fitnah, mengumbar
aib dan sensasi, tentulah ada sesuatu yang
salah dalam dunia pers dan penyiaran kita
yang menuntut pembenahan serius. 

Pada titik inilah rekomendasi MUI ter-
hadap KPI untuk meregulasi tayangan
infotainmen menemukan relevansinya. 

Komisi Penyiaran Indonesia dituntut
mampu dengan tegas mengatur tayangan
yang sensitif moral seperti infotainmen,
yang kalau tak bisa dilarang, dapat diatur
(misalnya dalam hal jam tayang) sehingga
dampak negatifnya menjadi minimal. 

Pada akhirnya, sebenarnyalah fatwa
MUI terkait infotainmen merupakan pesan
terbuka kepada pelaku media dan penyiar-
an bahwa masyarakat telah sedemikian
jenuh akan pemberitaan dan tayangan
yang semata digerakkan insting bisnis dari-
pada kepentingan umum. (10) 

— Manunggal K Wardaya SH
LLM, dosen hukum HAM, anggota Pusat
Kajian Konstitusi Fakultas Hukum
Unsoed. Alumnus Monash University Law
School Australia dan Institute of Social
Studies Belanda

Oleh Manunggal K Wardaya

Halal Haram Infotainment

Oleh
FX Sugiyanto
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