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IAPAKAH yang seharusnya mengawasi
kinerja Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah (KPID) dalam melaksanakan
fungsinya sebagai komisioner penyiaran di

Jateng? Tugas komisi itu adalah mengawasi kiner-
ja lembaga-lembaga penyiaran (broadcasting) di
daerah masing-masing. 

Baru-baru ini muncul polemik mengenai kinerja
KPID, yang dikaitkan dengan pungli oleh (oknum)
komisioner terhadap lembaga penyiaran tertentu
yang harus diamati. Sinyalemen itu ditulis di Suara
Merdeka, 9 Oktober 2010 oleh Subakti A Sidik,
salah seorang calon anggota KPID periode men-
datang. Tulisan itu tidak lain
merupakan salah satu bentuk/
cara mengawasi kinerja komisi
tersebut.

Tak urung sinyalemen itu
membuat risih Ahmad Rofiq,
salah seorang komisioner KPID
Jateng yang  yang tengah
mencalonkan kembali untuk
masa bakti kedua, dan ia kemu-
dian menulis sanggahan (SM,
23/10/10).

Kalau sinyalemen Subakti itu
benar, menjadi bukti adanya
kepedulian anggota
masyarakat. Sebaliknya, hal itu
menjadi kampanye hitam bagi
komisioner yang tengah
mencalonkan diri kembali men-
jadi anggota KPID, sekaligusinformasi bagi Tim Ad
Hoc KPID yang melaksanakan penjaringan awal
calon komisioner. 

Disebut penjaringan awal karena tim hanya
bertugas menyeleksi calon yang jumlahnya lipat
dua dari jumlah anggota komisioner yang dibu-
tuhkan, yaitu tujuh orang. Selanjutnya komisi terkait
di DPRD-lah yang melakukan penjaringan akhir.
Pada saat itu rakyat diberi kesempatan mengevalu-
asi kualitas 14 calon.

Kalau sinyalemen itu benar berarti KPID atau
oknum itu tidak amanah, alias khianat terhadap
amanat rakyat karena ’’main mata’’ dengan lemba-
ga-lembaga penyiaran yang seharusnya diawasi.
Sebaliknya kalau sinyalemen itu tidak terbukti,
berarti KPID tetap amanah dalam menjalankan
amanat rakyat, sekaligus jadi mata dan telinga
orang tua menyaring tayangan yang dilarang oleh
UU Penyiaran.

Sebagai tindak lanjut penunjukan sebagai Tim

Ad Hoc penjaringan awal calon anggota KPID,
kami, berlima audiensi ke komisi terkait di DPRD
Jateng. Yang paling menarik adalah isi ’’amanat’’
yang disampaikan kepada kami, selain amanat for-
mal yang terkait dengan tugas kami.  

Saya agak terkesima mendengar ’’amanat’’ itu
karena memastikan sebagian anggota incumbent
KPID menjadi calon yang dikirimkan ke DPRD
untuk menjalani fit and proper test. Alasannya luar
biasa, yakni biar ada kesinambungan kelemba-
gaan dan kinerja KPID. 
Awasi Kinerja

Kalau kesinambungan dianggap sebagai kuali-
tas kerja dengan menentukan tokoh-tokoh yang
sama, mengapa tidak sekaligus ditentukan masa
jabatan KPID adalah dua kali? Kecuali mereka

tidak menghendaki. 
Memang tiap anggota

KPID berhak menjabat dua
kali berturut-turut. Ini wajar,
namun tidak wajar kalau ada
amanat yang dikaitkan de-
ngan kesinambungan kinerja
maka para anggota KPID
yang berhak mencalonkan
kembali diberi kepastian
masuk daftar calon yang dia-
jukan ke DPRD untuk men-
jalani fit and proper test.

Menanggapi ’’amanat’’
para wakil rakyat yang men-
gangkat kami  sebagai Tim Ad
Hoc, saya memohon penje-
lasan. 

Tim Ad Hoc bertugas me-
laksanakan amanat DPRD untuk melakukan pen-
jaringan awal calon. Lalu, KPID terpilih melak-
sanakan amanat untuk menjalankan tugas sesuai
dengan amanat DPRD, jadi wakil rakyat harus
mengawasi kinerja KPID. 

Berhubung DPRD memberikan ’’amanat’’ kepa-
da Tim Ad Hoc untuk melaksanakan semangat
kesinambungan kinerja KPID, dimohon  DPRD
memberikan evaluasi terhadap KPID yang tengah
bekerja. Anggota KPID mana yang dipandang pan-
tas untuk duduk dalam periode mendatang?

Beberapa hari kemudian datang surat-surat
sakti dari berbagai pihak, dalam bentuk rekomen-
dasi. Apabila para calon tersebut memiliki silaturah-
mi yang baik dengan anggota Tim Ad Hoc maka
pucuk dicinta ulam tiba. Maka, amanlah. Amanat
ada, orangnya ya amanah, maka amanlah. (10)

— Abu Su’ud, guru besar emiritus Unnes,
anggota Tim Ad Hoc KPID

Saya agak terkesima 
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dikirimkan ke DPRD
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KPID: Amanat, Amanah, Amanlah...
Tinjauan HAM Pidana Pujiono

Putusan itu
menegaskan
p e r b u a t a n
pengusaha

asal Bedono Kabupaten
Semarang itu melawan
hukum. Terlebih dalam
berbagai kesempatan
Pujiono menyatakan
pernikahannya dengan

Lutfiana Ulfa tahun 2008 tidak dengan unsur
paksaan. Ia bahkan mendalilkan perkawinan-
nya itu bagian dari ibadah. Waktu itu statemen-
nya mendapat tentangan antara lain dari Ketua
Umum PBNU KH Hasyim Muzadi dan cen-
dekiawan Jalaluddin Rakhmat. 

Namun klaim Pujianto menarik untuk dika-
ji: jika beribadah adalah salah satu hak dasar
manusia, dan jika perkawinan diklaim sebagai
bagian dari ibadah, adakah justifikasi bagi
negara untuk membatasi penikmatannya den-
gan mengenakan pidana? Ataukah sebaliknya:
hak beribadah bersifat mutlak sehingga tiada
mengenal pembatasan sehingga seharusnya ia
tak perlu dijatuhi pidana?   

Menyatakan agama (to manifest religion)
atau beribadah adalah hak yang diakui tegas
dalam berbagai instrumen HAM, baik interna-
sional maupun nasional. Pasal 18  The
Universal Declaration of Human Rights
(UDHR),  Pasal 18 Ayat (1) The International
Covenant on Civil and Political Rights
(ICCPR), dan Pasal 1 Ayat (1) Declaration on
The Elimination of All Forms of Intolerance
and Discrimination Based on Religion and
Belief mengakuinya sebagai hak setiap orang. 

Pada level domestik, pengakuan yang sama

diberikan pula oleh Pasal 29 Ayat (2) UUD
1945 (Amandemen) serta Pasal 22 Ayat (1) dan
(2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Tetapi, tak seperti hak untuk memeluk agama
(to adopt religion), hak untuk beribadah tidak
termasuk dalam kategori hak-hak yang tak
dapat dikurangkan penikmatannya seba-
gaimana diatur oleh rezim Pasal 4 Ayat (1)
ICCPR. Penikmatan hak beribadah dapat men-
gurangi hak atau bahkan ancaman terhadap

kepentingan hukum orang lain. Contohnya,
pelaku terorisme bisa jadi meyakini sedang
menjalankan perintah agama walaupun yang
dilakukan merugikan, bahkan merampas hak
orang lain.  

Dikaitkan kasus Pujiono, perkawinan den-
gan anak di bawah umur meski dilakukan den-
gan alasan ibadah dan di luar hukum negara
(nikah siri), tak lagi jadi urusan privat apalagi
menutup peluang intervensi oleh negara.
Telah menjadi kewajiban pemerintah dan
masyarakat sesuai Pasal 66 dan Pasal 72 UU
Nomor 23 Tahun 2002 untuk memberikan
perlindungan khusus terhadap anak yang
tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksu-
al.  
Pelanggaran

Dalam konteks kasus perkawinan dengan
anak di bawah umur dan klaim bahwa tidak ada
keterpaksaan dari Ulfa, tidak lantas menjadi
alasan yang membenarkan atas apa yang
dilakukan Pujianto.

Pujiono berkedudukan sama dengan warga
negara lainnya di muka hukum sehingga pidana
yang dijatuhkan terhadapnya adalah bagian dari
proses hukum yang dapat saja dijalani setiap
orang dalam jurisdiksi NKRI tanpa diskrimi-
nasi. Termasuk bandingnya atas putusan PN
Semarang adalah haknya sebagai warga negara
yang dijamin oleh konstitusi. 

Terlepas dari semua itu, kasus itu memu-
nculkan  spekulasi bahwa perkawinan di bawah
umur seperti menimpa Ulfa sesungguhnya
sesuatu yang merebak terjadi di negeri ini.
Kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan
penyimpangan seksual kerap disinyalir sebagai
faktor penyebab, sementara dispensasi yang
dimungkinkan dengan UU Perkawinan menja-
di modus untuk melegitimasi eksploitasi sek-
sual ataupun ekonomi atas diri anak yang pada
gilirannya membawa pada kondisi terlanggar-
nya hak konstitusional anak. 

Sosialisasi instrumen hukum yang melin-
dungi hak dan kepentingan anak tak pelak men-
emukan relevansinya untuk dilakukan tidak
saja terhadap masyarakat, namun juga terhadap
aparat birokrasi, terutama yang berada di level
bawah yang berhadapan langsung dengan
masyarakat. (10)

— Manunggal K Wardaya SH LLM,
dosen Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto

Oleh Manunggal K Wardaya

PUJIANTO Cahyo Widianto, yang oleh orang-orang dekat-
nya dijuluki Syech Puji, akhirnya divonis bersalah oleh
Pengadilan Negeri Semarang (SM, 25/11/10). Putusan
pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 60 juta karena
persetubuhan dengan anak di bawah umur sebagaimana ter-
maktub dalam Pasal 81 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak tersebut membawa angin sejuk bagi per-
lindungan anak di Indonesia. 

Alamat Baru
Kirimkan artikel wacana lokal (hal 7)

ke: wacana_lokal@suaramerdeka.info.
Panjang tulisan maksimal 5.000 karakter
with space. Sertakan foto close up, pose
santai. (Red)

Gayus...Gayus...
Saat Indonesia berduka akan bencana alam yang dahsyat, Indonesia ”dihibur” dengan

geger penampakan ’’siluman” Gayus (karena awalnya menyanggah) di Bali tengah nonton tur-
namen tenis Internasional. Berita ini ’’blingsatan’’para penanggung jawab penahanan di Mako
Brimob, bahkan sudah ada yang langsung mendapat sanksi dari atasannya.

Anak muda ajaib yang sepak terjangnya bisa jadi merupakan representasi dari pengelolaan
pajak negara kita selama ini setelah dibongkar, ternyata memiliki jaringan organisasi yang san-
gat kuat, melibatkan tidak hanya petinggi-petinggi bidang hukum, tetapi juga para pengusaha
kelas nasional maupun internasional yang (mungkin saja) ada dalam lingkaran elit kekuasaan. 

Saya menyebutnya organisasi ”pengirit” pajak pribadi ini tampaknya punya semboyan:
Bersama kita bisa menipu negara dengan aman. Sehingga sebagai orang kunci dalam organ-
isasi ini, Gayus tetap saja menebar senyum dan berwajah tanpa dosa saat dijemput dari
Singapura maupun ketika masuk tahanan. Barangkali karena yang menangani perkara hukum-
nya toch dari ’’kalangan sendiri’’. Jadi selain menggambarkan pengelolaan pajak, kasus siluman
Gayus ini bisa juga menggambarkan pengelolaan hukum di Indonesia, apa kata dunia?

Saya jadi berpikir untuk berterima kasih kepada tokoh fenomenal ini karena moment ini jus-
tru bisa menjadi ’’entry point’’ bagi Jendral Pol. Timur Pradopo sebagai Kapolri yang masih
’’kinyis-kinyis’’untuk me-revolusi paradigma penanganan hukum di Indonesia yang bisa diawali
dengan memberikan ’’polisi award’’ kepada wartawan Kompas yang berhasil mengabadikan
penampakan Gayus di Bali. 

Meski akhirnya mengaku setelah terjepit oleh fakta teknologi informatika, toch kasus ini tetap
sangat menarik bagi para peminat antikorupsi karena kemunculan tokoh Gayus merupakan
fenomena gunung es dari kenyataan pengelolaan hukum secara utuh mulai dari proses
penangkapan, penahanan, pemeriksaan. Siapa saja yang terlibat, proses peradilan hingga pen-
jatuhan vonisnya kelak, rakyat bisa menyaksikan ketelanjangan kinerja polisi, jaksa (Kejari,
Kejati hingga Kejagung), hakim (PN, PThingga MA), pengacara dan media.

Saya berandai-andai, jika saja Gayus bertemu tokoh seperti Si Naga Bonar pasti akan berka-
ta: Heii..Gayus Holomoan Partahanan Tambunsan, macam mana pula kau ini, sudah kau tipu
negara, menyuap pula. Kau tahu kan kalau pajak itu salah satu andalan pendapatan negara,
lihat utang negara kita, masihlah betumpuk-tumpuk dan dari pajak itu pulalah kita bayar utang-
utang negara kita.

Tapi kalau pajak kau peras macam itu...marah aku. Teman-teman aku yang dari Jawa juga
bilang, Gayus...Gayus kamu itu kok ya, jadi kira-kira samalah marah pula mereka sama kau.
Belum teman-teman dari Papua, Maluku, Bali, Lombok, NTT, Sulawesi, Kalimantan pula ....ma-
lu aku! Kalau dulu aku tipu
Belanda karena mereka
penjajah tapi ini kan negeri
sendiri yang dulu aku, nenek
kau, kakek kau, tulang kau
Si Bujang itu sama-sama
bertempur agar tetap mer-
deka...,tapi kenapa kau tipu
pula? 

Beruntunglah kau, kalau
pada jaman aku dulu, sudah
aku tembak kepala
kau...matilah kau. Ahh su-
dah, tak usahlah kau mena-
ngis, bongkar sajalah mafia
pajak dan mafia hukum
teman-teman kau itu, tapi
jangan kau tipu lagi negara
dan jangan pula kau bikin
malu orang-orang Batak
macam aku ini.... Horas lah.
Salam Indonesia !

Drg Toto Hermawan 
Puskesmas
Kebondalem 

Pemalang

Diketik 1,5 spasi maksimal satu folio,  ditandatangani dan dilengkapi fotokopi  identitas diri. 
Isi seluruhnya  tanggung jawab penulis dan tidak melayani permintaan identitas yang dirahasiakan.
Redaksi berhak melakukan editing. Kirimkan ke alamat: pembaca@suaramerdeka.info
Untuk kritik dan saran seputar Suara Merdeka kirim:  kritik@suaramerdeka.info

Teriakan Korban Merapi
Ketika kita melihat para korban bencana

merapi, apa yang kita pikirkan? Hati kita pasti
tergerak untuk segera menolong, memberi apa
yang mereka butuhkan, mengeluarkan tenaga
untuk meringankan beban, dan mendoakan.
Kita memang bukanlah orang yang seenaknya
dalam hidup, yang dengan santainya berta-
masya di atas penderitaan orang lain. Kita
adalah orang yang sangat kaya. Secara finan-
cial, mungkin kita belum memiliki uang
bermiliar-miliar, tapi secara hati, kita memiliki
bertriliun-triliun kebaikan.

Tidak sedikit orang kaya yang membantu
para korban bencana, mereka tidak mengitung
lagi berapa pun yang mereka berikan. Yang

lebih penting adalah mereka dapat membantu
para korban. Itulah para jutawan yang perlu
dicontoh. Kehidupan memang saling meleng-
kapi, yang sederhana membantu dengan tena-
ga, yang kaya membantu dengan uang, dan kita
harus menyadari akan hal itu.

Terima kasih kepada para relawan yang
tanpa dibayar, mereka dengan ikhlas mengelu-
arkan tenaga untuk para korban. Terima kasih
kepada para aparat yang melaksanakan tugas
dengan semangatnya, para jutawan yang telah
menolong para korban, dan atas semua doa,
semoga segalanya lekas membaik. Amin.

Retno Putranti
STMIK Amikom

Yogyakarta
081325286170

Malu di BPR SKA
Saya adalah nasabah BPR Setia Karib Abadi

sejak 7 tahun lalu. Jumat, 19 November 2010
sekitar jam 09.00 saya melakukan penarikan
tabungan. Oleh kasir saya ditanya apakah pin-
jaman saya sudah lunas?

Memang, dulu saya pernah mempunyai
pinjaman di BPR SKA. Saya membayarnya
lancar, dan tidak pernah sekali pun terlambat,
dan pinjaman saya sudah lunas 6 tahun yang
lalu.

Saya sempat kaget dan malu ketika ditanya
apakah masih punya pinjaman. Pertanyaan itu
selalu dan selalu ditanyakan kepada saya setiap
kali ditanyakan tentang pinjaman saya. Pada
waktu itu saya protes, kenapa saya selalu

ditanya tentang pinjaman itu. Apakah saya ter-
masuk nasabah yang ngemplang, padahal
kenyataannya saya selalu membayar dan belum
pernah terlambat membayar. Kasir tidak men-
jawab. Lalu bagaimana dengan sistem infor-
masi yang diterapkan di BPR tersebut?

Sulitkah sistem mendeteksi pinjaman,
sehingga peminjam harus selalu ditanya setiap
mengunjungi bank?

Saya hanya berharap, ayolah perbaiki sis-
tem informasi yang ada, karena BPR juga ter-
masuk pilar ekonomi negara.

Arief Budi Kusuma
Beringin Putih, Ngaliyan

Semarang


