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Meski ada protes dan demo, pemerintah
tetap menaikkan tarif dasar listrik sebesar 10
persen mulai 1 Juli lalu. Alasannya, kalau
kembali ditunda, subsidi akan mem-
bengkak. Sebenarnya, kenaikan mulai
diberlakukan 1 Januari 2010 sebesar 15
persen. Namun atas kesepakatan dengan
DPR, pemerintah menundanya. Penun-
daan selama enam bulan tersebut menye-
babkan ada tambahan subsidi Rp 6 triliun
yang harus dialokasikan dalam anggaran.
Kalau pada 1 Juli tidak jadi dinaikkan, mem-
butuhkan lagi tambahan subsidi Rp 4 triliun.

Beberapa analis memperkirakan,
kenaikan rata-rata 10 persen menimbulkan
berbagai dampak negatif. Di antaranya
penurunan konsumsi listrik 6,7 persen dan
permintaan tenaga kerja 1,17 persen. Selain
itu, akan memicu inflasi hingga 5,98 persen
atau di atas proyeksi pemerintah sebesar
5,3 prsen pada tahun ini. Soal, inflasi, peme-
rintah mengakui, tetapi angkanya lebih opti-
mistis, hanya sekitar 0,03 persen. Sektor
industri, misalnya tekstil dan elektronika,
mendapat tambahan beban berkisar 8,78 -
36,55 persen dari keseluruhan biaya pro-
duksi.

Para pengusaha muda yang tergabung
dalam Himpunan Pengusaha Muda
Indonesia (Hipmi) menolak kenaikan tarif
listrik bagi industri atau usaha kecil mene-
ngah (UKM). Kenaikan itu sangat memukul
mereka, apalagi akan disusul dengan
kenaikan harga gas. Dikhawatirkan kondisi
perekonomian terpengaruh, karena jumlah
UKM amat dominan. Jika banyak yang tidak
kuat menanggung pembengkakan beban
biaya produksi dan gulung tikar, tentu
memicu peningkatan penganggur. Untuk itu
pemerintah perlu memberi insentif.

Menurut Reforminer Institute, lembaga
pengkajian soal energi, kenaikan tarif itu
hanya untuk menutupi kekurangan biaya per-
ubahan asumsi kenaikan harga minyak
dunia, bukan untuk perbaikan sistem
kelistrikan nasional. Dalam APBN Perubahan
2010, asumsi harga minyak dunia berubah
dari 65 dolar AS menjadi 80 dolar AS per barel.
Konversinya dalam penggunaan BBM untuk
pembangkit plus margin untuk PLN dan pem-
belian listrik swasta, butuh tambahan subsidi
Rp 22,17 triliun. Tetapi pemerintah hanya
mengajukan tambahan Rp 17,3 triliun. 

Lebih penting dari semuanhya,
bagaimana menyiapkan antisipasi ter-
hadap kemungkinan dampak negatif
kenaikan listrik itu. Berbagai perkiraan
yang disampaikan para analis, pakar, dan
lembaga-lembaga pengkajian perlu diper-
hatikan serta dipertimbangkan oleh peme-
rintah. Di antaranya yang paling serius
adalah dampak berupa peningkatan laju
inflasi karena harga-harga barang dan
jasa naik, serta banyak usaha kecil dan
menengah berguguran sehingga menye-
babkan pemutusan hubungan kerja dan
meningkatkan pengangguran.

Dengan asumsi jumlah angkatan kerja
pada saat ini sekitar 100 juta orang,
kenaikan tarif listrik itu berpotensi menye-
babkan pemutusan hubungan kerja atas
1,17 juta orang. Itu baru di atas kertas.
Kenyataannya bisa lebih tinggi, karena pasti
terjadi rentetan dampak kenaikan tarif listrik,
terutama pada kenaikan harga barang dan
jasa. Semua itu akan dirasakan oleh masya-
rakat serta kalangan industri, khususnya
skala kecil dan menengah. Untuk itulah pen-
ting disiapkan insentif-insentif yang bersifat
meringankan beban mereka.

Antisipasi Dampak Kenaikan Tarif Listrik

Semangat revitalisasi ke arah per-
soalan-persoalan kebangsaan, menjadi
wacana yang menggaung bertepatan
dengan peringatan Satu Abad Muham-
madiyah dan Muktamar Ke-46 yang hari
ini dibuka di Yogyakarta. Seperti diung-
kapkan oleh anggota Lembaga Hikmah
dan Kebijakan Publik Muhammadiyah
Nazamuddin Ramli, sekaranglah saat-
nya organisasi kemasyarakatan Islam itu
merevitalisasi pandangan untuk lebih
memikirkan hal-hal yang penting dan kru-
sial bagi bangsa, termasuk tantangannya
di masa mendatang.

Semacam blue print organisasi, itulah
yang dibayangkan untuk membuat se-
buah rumusan yang dapat menjadi pe-
mandu dalam memecahkan masalah-
masalah pelik bangsa, utamanya dalam
melakukan rekonstruksi karakter dan
national building. Muhammadiyah ideal-
nya memiliki panduan yang memberikan
keteladanan dan partisipasi nyata dalam
membangun bangsa dan negara. Pe-
nonjolannya, antara lain adalah perbai-
kan akhlak, sikap antikorupsi, dan anti-
KKN. Kita melihat ada latar belakang di-
namika kontekstualnya.

Perkembangan aktual perjalanan
kehidupan bangsa sangat kita rasakan
sedang menghadapi realitas keprihati-
nan yang kompleks. Terekspresikan ber-
bagai sikap dan perilaku yang paradoks
dengan penggambaran karakter yang
dahulu sering kita banggakan sebagai
sifat-sifat utama bangsa ini. Kekerasan
terjadi di mana-mana, di banyak kelom-
pok masyarakat, seolah-olah meleceh-
kan budaya guyub dan dialog. Penya-
lahgunaan kekuasaan dalam berbagai
bentuk bukan lagi menjadi gejala, tetapi
sudah seperti air yang mengalir.

Di tengah contoh makro kegelisahan
menyangkut perkembangan karakter itu,
peran seperti apa yang bisa dimainkan
dan dikontribusikan oleh ormas-ormas,
khususnya yang berbasis keagamaan?
Bahwa Nazamuddin Ramli menye-
butkan mengenai rekonstruksi karakter
dan national building, aspek mendasar
pembangunan akhlak seharusnya meru-
pakan jawaban absolut dalam konteks
kebutuhan sumbangan organisasi.
Pertanyaannya, dalam wujud konsep
atau blue print revitalisasi seperti apa
yang bisa diaplikasikan?

Keunggulan Muhammadiyah dalam
kiprahnya selama 100 tahun sudah dira-
sakan dalam pengelolaan amal usaha
pendidikan, rumah sakit, dan panti-panti
asuhan. Kekuatan manajerial ormas
yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan ini
dalam mengelola unit-unit amal itu telah
memberikan warna tertentu dalam kiprah
sosial sebuah ormas. Maka ketika Ibu
Pertiwi sedang ”menangisi” ketercabik-
cabikan perjalanan hidupnya karena
pantulan bias kekuasaan dalam berbagai
level, apa yang kemudian bisa disum-
bangkan sebagai revitalisasi sikap?

Menjadi bagian pilar dalam pen-
didikan karakter bangsa merupakan lah-
an perjuangan yang takkan mengenal
senja. Terlebih ketika bangsa ini berada
di hamparan dinamika global yang me-
niscayakan percampuran budaya hidup.
Blue print kiprah kebangsaan itu bisa
dimaujudkan dalam komitmen pene-
gakan dan pembangunan akhlak bang-
sa, dimulai dan digali dari keteladanan
dari dalam diri Muhammadiyah sendiri.
Secerah sinar mentari, seperti itulah ha-
kikat pancaran akhlak Muhammadiyah
untuk akhlak bangsa.

Pencerahan Kebangsaan Muhammadiyah

S E M A R A N G A N

Kapolri tersinggung karikatur celengan babi di Tempo.

Babinya sih hanya bisa nguik-nguik.

*     *     *

SCTV ditegur, tayangan azan dicampur iklan.

Kok dianggap azantorial...

(Pernah juara azan sebelum sunat dulu)
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ANGGOTA Komisi Kepolisian Nasional
(Kompolnas) Novel Ali dalam artikelnya
”Kompolnas, Macan Ompong?” (SM, 01/07/10)
seakan menggugat masyarakat, paling tidak yang
sering mempertanyakan kiprah lembaga itu di
tengah-tengah makin ”pongahnya” Polri, baik
berkaitan dengan kasus sang super Anggodo
Widjojo, Komjen Susno Duaji, maupun (paling
akhir) rekening gemuk sejumlah perwira Polri. 

Sekiranya pendapatan seorang kapolri
melimpah, seorang Hoegeng Imam Santoso pun
pasti hidup berkecukupan. Namun karena jujur
(untuk ukuran saat ini: dalam kekurangan), ia rela
hidup dalam kesederhanaan. 

Pada saat makin ruwet dan makin banyaknya
penampilan buruk Polri di tengah harapan masyara-
kat agar polisi makin profesional, mandiri, dan
sepenuh hati mengamalkan motto to protect and
serve pun, Kompolnas tidak juga menunjukkan
perannya. 

Memang ada komentar-komentar yang jika
hanya sampai domain itu, tidak perlu membentuk
lembaga khusus untuk melakukannya karena
sejumlah pakar sudah melakukan hal yang sama.
Ambil contoh komentar seorang anggota
Kompolnas beberapa waktu lalu terkait rekening
gemuk tersebut, ia mengatakan sudah menanyakan
kepada Wakapolri. Cukupkah pertanyaannya itu
cuma dijawab dengan,” Sedang dalam proses
penyelidikan”.

Semestinya, Kompolnas bisa menunjukkan
perannya dari sekadar yang ditunjukkan oleh
anggota Kompolnas itu, karena mencermati karut-
marut di tubuh Polri saat ini, masyarakat sangat
berharap kepada Kompolnas untuk memper-
baikinya. 

Namun, sepertinya keinginan masyarakat itu
over ekspektasi karena lembaga yang semestinya
mengontrol Polri — jika merujuk tulisan Saudara
Novel Ali— ternyata masih sibuk mengadakan
pengkajian guna mencari postur dan peran Polri
yang tepat dalam rangka menjadikan sebagai lem-
baga yang profesional dan mandiri. 

Jika baru sebatas itu, kita memaklumi
seandainya Kompolnas belum bisa menampilkan
dirinya sebagai lembaga yang benar-benar bisa

menjamin Polri profesional, mandiri, dan tentunya
bersih. Karena itu, terkait judul artikel
”Kompolnas, Macan Ompong?” tidak ada jawaban
yang tepat kecuali, ”Sejauh Ini Memang Macan
Ompong”. 
Lebih Nyata

Ompong, karena pertanyaan dari lembaga itu
dijawab sambil lalu dan terkesan tidak ada tindak
lanjutnya. Sejatinya, Kompolnas bisa bertindak
lebih nyata, selain sibuk mencari format Polri yang
ideal. Pasalnya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Polri dan Perpres Nomor 17 Tahun 2005 tentang
Kompolnas memberikan cukup ”taring” untuk
bertindak mendekati seperti apa yang diinginkan
masyarakat. 

Namun, ”taring” itu, terutama sebagaimana
dimuat dalam Perpres, tidak bisa dimanfaatkan
optimal. Jadi bukan hal yang mustahil jika Polri
yang akan diawasi, melihat Perpres itu belum begi-
tu sepadan dengan peran Polri yang secara nyata
kewenangannya diatur dalam UU. 

Dalam hal ini, Kompolnas perlu meniru

keberanian Mahkamah Konstitusi (MK) yang keti-
ka menyidangkan dugaan rekayasa lembaga itu
berani membuka rekaman di sidangnya meskipun
sejumlah pakar hukum mengatakan tidak ada lan-
dasannya. Apabila integritas itu telah diupayakan
dan tidak didengar Polri, Kompolnas ”berteriaklah”
kepada publik dan katakan memang mereka tidak
didengar.

Di samping itu, aspek psikologis juga mewarnai
anggota yang bukan ex officio, mengingat pen-
yaringannya tidak seperti calon pimpinan KPK
yang dilakukan oleh DPR. Anggota Kompolnas
yang bukan ex officio memang diseleksi, namun
penanggung jawabnya adalah Polri, termasuk pani-
tia penyeleksinya. 

Dengan sistem seperti itu bukan suatu hal mus-
tahil —meskipun mereka dilantik Presiden— bila
yang dipilih adalah mereka yang dikehendaki pim-
pinan Polri. Karena itu, wajarlah jika mereka agak
kurang percaya diri ketika berhadapan dengan pim-
pinan Polri yang melalui UU  mempunyai kewe-
nangan jelas.

Kewenangan Kompolnas harus lebih dite-
gaskan di dalam UU  bukan melalui Perpres, agar
bisa bertindak lebih jelas dan independen. Cara
penyaringan pimpinan dan anggotanya pun harus
sama dengan seleksi calon pimpinan KPK agar
kecurigaan keterikatan emosional dengan pimpin-
an Polri bisa dihindari. 

Untuk itu, selain mengadakan pengkajian peri-
hal format Polri, seharusnya Kompolnas mulai
mengadakan prakarsa mengamandemen undang-
undang itu. Atau, karena beban psikologis itulah
mereka tidak bisa mengambil prakarsa itu.
Bangunlah Kompolnas! (10)

— Doktor Mahmudi Asyari, lulusan S3 UIN
Jakarta

Sejauh Ini Memang Macan Ompong
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MABES Polri akhirnya resmi memp-
idanakan majalah Tempo terkait sampul
depan majalah itu edisi 28 Juni-4 Juli
2010 yang menurunkan headline
”Rekening Gendut Perwira Polisi”. Tanpa
menempuh prosedur hak jawab dan men-
gupayakan mediasi melalui Dewan Pers
sebagaimana diamanatkan oleh UU
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,
Mabes Polri melaporkan majalah itu ke
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)
dengan pasal-pasal penghinaan, masing-
masing Pasal 207 dan 208 KUHP. 

Polri merasa gerah dengan cover yang
menggambarkan polisi sedang mengen-
dalikan celengan berbentuk babi. Kepala
Divisi Humas Mabes Polri Edward
Aritonang menjelaskan bahwa cover
tersebut menyiratkan bahwa polisi
bergaul dengan babi, sesuatu yang menu-

rutnya meresahkan keluarga besar Polri. 
Tulisan ini merupakan telaah singkat

pengaduan tersebut dari perspektif konsti-
tusionalisme. Kemerdekaan pers adalah
salah satu wujud kedaulatan rakyat,
demikian ditegaskan Pasal 2 UU Nomor
40 Tahun 1999 tentang Pers. 

Kedaulatan rakyat adalah paham
bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan
rakyat. Dalam paham ini diakui bahwa

rakyatlah yang berkuasa, sedangkan
negara termasuk aparat penyeleng-
garanya diadakan (instituted) tak lain dan
tak bukan untuk mengabdi pada rakyat. 

Dalam konteks fenomena upaya
kriminalisasi majalah Tempo  oleh Polri,
ilustrasi seseorang dengan seragam mirip
polisi sedang mengendalikan celengan
berbentuk babi dalam cover majalah
tersebut seharusnya dipandang sebagai
ekspresi rakyat yang sedang memper-
tanyakan perilaku sebagian aparat
pemangku kuasa. 

Sebagai wadah komunikasi warga,
mejalah itu sebagai media berita tak saja
menjalankan fungsinya sebagai penyam-
pai informasi namun juga sedang men-
jalankan fungsinya yang lain: sebagai
corong rakyat dalam mengawasi dan
mepertanyakan indikasi penyelenggara
negara yang berperilaku koruptif. 
Cepat Mengusut

Ekspresi dari vox populiini tidak seharus-

nya dipandang sebagai bentuk penghinaan
karena hal tersebut adalah manifestasi
demokrasi dan kedaulatan rakyat. 

Kalaulah merasa dirugikan dengan
adanya gambar pada cover tersebut,
seharusnya  Polri menggunakan hak
jawab. Sebagaimana dikatakan Nezar
Patria dari Aliansi Jurnalis Independen
(AJI), diabaikannya hak jawab dan dipili-
hnya kriminalisasi terhadap media adalah

cerminan bahwa Polri tidak menghormati
Undang-Undang Pers.

Alih-alih merasa terhina dan mem-
bawa kasus ini ke ranah hukum pidana,
seharusnyalah pemberitaan pers menge-
nai indikasi adanya tindak pidana seba-
gaimana diturunkan oleh majalah itu
dipandang sebagai bentuk partisipasi
masyarakat dalam membantu tugas Polri
menegakkan hukum dan keadilan. 

Berdasar laporan tersebut, seharusnya
Polri bereaksi cepat mengusut siapa dalam
tubuh Polri yang diindikasikan memiliki dan
memperoleh harta kekayaan secara tidak sah. 

Follow up seperti itu akan jauh lebih
sinergik bagi Polri dalam upayanya men-
ciptakan citra lembaga kepolisian yang
bersih dan bebas KKN. Publik sadar betul
bahwa tidak semua pejabat di tubuh Polri
kotor dan korup, dan justru karena itulah
publik berharap momen ini dapat diman-
faatkan untuk membersihkan ”susu sebe-
langa yang rusak karena nila setitik”.
Langkah ini akan dipandang sebagai ele-
gan, lebih tepat dan dibutuhkan masyara-
kat daripada pertunjukan ketersinggun-
gan yang terkesan berlebihan oleh
aparatur negara ketika sedang dikontrol
oleh sang majikan sejati: rakyat. 

Blunder yang dilakukan Polri dengan
kriminalisasi terhadap kinerja jurnalistik
seperti dengan memperkarakan cover
majalah itu justru akan makin menim-
bulkan keraguan bahkan ketidakper-
cayaan masyarakat terhadap kinerja dan
profesionalitas Polri dalam menyikapi
dan menangkap aspirasi yang berkem-
bang di masyarakat. 

Masyarakat akan makin percaya,
bahwa yang dilakukan oleh Polri terhadap
Tempo tak lain sebagai upaya menutupi
berbagai ketidakberesan di tubuh lemba-
ga yang dalam visi misinya mengklaim
sebagai pelindung, pengayom, dan
pelayan masyarakat ini. 

Jika demikian halnya tak saja upaya
yang selama ini dilakukan Polri untuk
membangun citranya sebagai institusi
yang bersih dan bebas dari KKN menjadi
kontraproduktif, namun sesungguhnya
demokrasi di negeri ini sedang mengala-
mi kemundurannya yang nyata. (10)

— Manunggal K Wardaya SH
LLM, alumnus Monash University
Lawschool, Melbourne, Australia, dosen
dan peneliti pada Pusat Kajian Konstitusi
Fakultas Hukum Unsoed

Oleh Manunggal K Wardaya

Kriminalisasi ”Tempo”

Oleh
Mahmudi Asyari

”
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