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AFRIYANI Susanti menjadi salah
satu orang paling disorot di Tanah Air
dalam beberapa hari ini. Akibat kelala-
iannya, 9 dari 13 pejalan kaki yang dita-
braknya tewas mengenaskan. Mabuk
karena  pengaruh ekstasi bercampur
minuman keras, demikian antara lain
kesimpulan sementara tim terpadu
penyidik. Kondisi mabuk dan kelelah-
an akibat begadang menjadikannya
kehilangan kendali diri saat mengemu-
di Daihatsu Xenia B-2479-XI yang
berujung pada peristiwa maut. 

Tatkala memberikan pengakuan
awal kepada polisi, sesaat setelah ta-
brakan, publik melihat Afriyani seperti

tidak menunjukkan raut muka menye-
sal. Bukan karena dia berdarah dingin
melainkan karena pengaruh narkoba
yang merasuk dalam urat sarafnya
lebih menguasainya. Dia manusia nor-
mal, air mata penyesalan pun akhirnya
menetes, bukan karena terlambat
menyadari melainkan karena
hilangnya pengaruh narkoba butuh
waktu.

Lantas apakah keadaan tidak sadar
itu sehingga mengakibatkan hilangnya
nyawa orang lain bisa menjadi alasan
pemaaf dalam hukum? Tidak. Afriyani
dianggap tahu kemungkinan yang ter-
jadi jika mengemudi dalam keadaan
mabuk dan lelah. Hilangnya kendali
atas kendaraan yang dikemudikan dan
terampasnya keselamatan orang lain
dianggap sesuatu yang seharusnya
sudah diperhitungkan olehnya. Karena
itu, dalam bahasa hukum dia seharus-
nya mencegah dari berbuat sesuatu,
yakni  mengemudi. 

Kesalahan dan pertanggungjawa-
ban hukum pidananya bisa jadi bertum-
puk jika dia terbukti mengonsumsi
narkoba secara tidak sah (bukan untuk
pengobatan/ alasan medis), perbuatan

yang tak perlu didiskusikan lagi: pro-
hibited dalam hukum negara mana pun.
Ia bukan pribadi yang jahat seba-
gaimana diyakini lingkungannya tetapi
faktanya ia mengemudi dalam kondisi
mabuk, yang menjadikan hal yang pun-
ishable dalam hukum pidana.
Peredaran Narkoba

Bahwa ia mengonsumsi narkoba,
sejatinya bukan sesuatu yang baru dan

aneh. Seseorang terlihat baik dalam
kesehariannya bisa jadi karena domi-
nasi lingkungan di sekitarnya. Ia bertin-
dak sesuai dengan ekspektasi lingkung-
an karena kontrol lingkungan lebih
besar dari kehendaknya sendiri. Na-
mun dalam atmosfer lain, di lingkung-
an pergaulannya, derajat dominasi itu
bisa jadi meredup. Maka ia menun-
jukkan fakta sebagai pengguna narko-
ba.

Salahkah Afriyani karena mengon-
sumsi narkoba? Jika pertanyaan ini dia-
jukan kepada ahli hukum, jawabnya
pasti sampai pada konklusi bahwa
wanita itu bersalah karena kelalaiannya
mengakibatkan terampasnya nyawa
orang lain. Dari sudut pandang yang
lebih kritis dia bisa dituduh sengaja
menghilangkan nyawa orang lain.
Mengapa? Karena hukum mengon-
struksikan dia tahu adanya kemung-
kinan terjadinya kecelakaan manakala
ia mengemudi Xenia itu. Hukum men-
gasumsikan demikian karena dia sehat
jasmani dan rohani sehingga pertang-
gungjawaban pidana layak dibe-
bankan. 

Namun melihat kasus ini secara
lebih luas, biang permasalahannya
bukan terletak pada dia semata-mata.
Pasalnya aparat hukum juga gagal
melindungi warga negara, salah satun-
ya Afriyani, untuk lepas dari cengkera-
man narkoba. Barang terlarang itu
begitu mudah diperoleh, tak hanya di
Jakarta tapi juga di kota-kota kecil.
Pokoknya asal ada uang maka siapa
pun bisa membeli dan mengonsum-
sinya.

Bukankah kita pernah mendengar
bahwa bisnis narkoba dikendalikan
dari dalam tembok penjara, atau berba-
gai kabar susut atau lenyapnya barang
bukti narkoba. Titik ini bisa memo-
sisikan Afriyani sebagai korban lemah-
nya penegakan hukum terhadap peng-
edar narkoba. 

Sang pengadil mestinya memper-
timbangkan faktor itu sebelum men-
jatuhkan pidana terhadapnya. (10)

— Manunggal K Wardaya, dosen
Fakultas Hukum Unsoed, PhD Re-
searcher pada Radboud Universiteit
Nijmegen Belanda.

JOKOWI, panggilan akrab Joko Widodo,
Wali Kota Solo sejak 2005 beberapa kali mem-
buat gebrakan populis demi kemajuan daerah
yang dipimpinnya, dan terkini ia membuat keju-
tan dengan memilih Esemka, mobil rakitan
siswa SMK, sebagai mobil dinas. Langkah itu
tidak biasa dilakukan oleh para pemimpin
negeri ini. 

Dalam raker dengan Komisi VI DPR (SM,
26/01/12), sikap itu menuai pujian. Sejumlah
wakil rakyat menyatakan langkahnya perlu di-
dukung tanpa harus mempermasalahkan apa-
kah produk itu nantinya bernama mobnas atau
mobil rakyat. Yang terpenting kendaraan itu
mengandung minimal 40% komponen lokal.

Dalam konteks Esemka, langkah Jokowi
bukan sekadar pencitraan diri melainkan per-
sonal branding yang memang perlu dibangun-
nya. Personal branding adalah proses atau cara
yang dilakukan seseorang (dalam karier atau
pekerjaannya) untuk dimerekkan atau disim-
bolkan sehingga menjadi brand.

Ibarat sebuah produk, Jokowi memandang
perlu memperkenalkan ’’mereknya’’ secara
luas, dalam konteks membanggakan. Publik
pun bisa melihat dari contoh kesederhanaan
memakai mobil dinas yang usianya sudah 11
tahun, tidak korupsi, tidak menikmati gajinya
untuk keperluan pribadi, prolingkungan dengan
mencanangkan car free day tiap Minggu, dan
serangkaian langkah berkarakter lainnya. 

Personal branding lebih dari sekadar upaya
pencitraan yang hanya bersifat pendek, sesaat,
dan memiliki agenda tertentu. Hal itu berbeda
dari personal branding yang lebih bersifat jang-
ka panjang, abadi, dan tidak selalu terkait
dengan agenda tertentu, baik ekonomi, politik
maupun agenda lainnya. 
Produk Lain 

Penulis melihat fenomena itu dalam konteks
membangun personal branding sebagai  pe-
mimpin prorakyat, prolingkungan, dan pro her-
itage lewat moto ’’Solo Masa Kini adalah Solo
Masa Lalu’’,  pemimpin yang bersih dan seba-
gainya, seiring dengan berbagai prestasi yang
diraihnya. Bahkan yang terkini dia menun-

jukkan sebagai pemimpin yang cinta produk
Indonesia. 

Banyak perubahan yang dibuatnya sepan-
jang kariernya sebagai kepala daerah. Dia mem-
buktikan dicintai rakyat, terbukti ’’tanpa kam-
panye’’ ia dan pasangannya kembali terpilih
memimpin Kota Solo, dengan perolehan suara
90%. Fakta yang tidak bisa dimungkiri.

Bahkan saat warganya mendengar ia me-

langkah ke jenjang politik berikutnya sebagai
calon gubernur DKI Jakarta, mereka nggondeli
(tidak merelakan-Red). Inilah penjabaran per-
sonal branding yang menunjukkan ia juga
memiliki karakter kepemimpinan yang kuat. 

Publik meyakini, di mana pun dia menjabat
dan ditempatkan, akan membawa perubahan ke
arah yang lebih baik, seiring dengan personal
branding yang disandangnya. 

Ke depan, negeri ini, termasuk dalam ling-
kup daerah, amat membutuhkan sosok dan figur
pemimpin sekelas dan sekualitas dia, supaya
bisa membawa biduk besar Indonesia ke arah
yang lebih baik dan sejahtera.  Karena itu, kepu-
tusannya menggunakan Esemka sebagai mobil
dinas selayaknya mendapatkan apresiasi. 

Pejabat negara di pusat seyogianya meng-
ikuti jejak Jokowi, tidak sebatas mobil tapi un-
tuk produk lain semisal pakaian, tas, sepatu,
kursi dan sebagainya, yang sejatinya tak kalah
desain dan kualitasnya dari produk luar negeri.
Kursi buatan perajin Jepara tak kalah dari pro-
duk luar negeri, sebagaimana kursi impor untuk
ruang Banggar DPR yang harganya jauh lebih
mahal.  

Kita harus bangga terhadap produk nasio-
nal, tidak sekadar mewacanakan tapi dalam tin-
dakan nyata. Langkah itu bisa dimulai dari para
pemimpin sebagai anutan, dengan membuk-
tikan bahwa ia memakai dan membanggakan
produk anak bangsa. 

Bukan hal yang sulit untuk mewujudkan
kecintaan terhadap produk nasional yang
berkualitas karena persoalannya hanya pada
kemauan untuk memulai. (10)

— Susidarto, pemerhati masalah manaje-
men.

Simpang siur isu melanda Partai
Demokrat sekarang ini.Beberapa
kalangan menyebut, Ketua Umum PD
Anas Urbaningrum akan diganti. Siapa
penggantinya ada nama Mantau KSAU
yang juga Menkopolhukam, Djoko
Suyanto.Tetapi ada juga yang meng-
hendaki, Marzuki Ali.  Tetapi, ada yang
masih mendukung Anas. Mereka ini
mengatakan, masih terlalu dini, karena
proses hukum yang sedang berjalan
belum menyentuh namanya.

Sementara masih ada yang ragu-
ragu, tidak pro Anas atau pun seba-
liknya. Kelompok ini tentu lebih mencari
aman, karena tiupan angin ke mana
belum jelas terbaca. Mereka mengata-
kan dengan bahasa halus, jika diganti
belum tentu keadaan lebih baik. Atau
dengan bahasa yang lebih jelas, semua
tergantung Ketua Dewan Pembina
Susilo Bambang Yudhoyono. Semua
akhirnya bermuara ke Cikeas. Masih
berkenan atau tidak.

Seperti juga di Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP) jika ada
masalah, semua akan kembali ke
Megawati Soekarnoputri. Semua
jajaran partai akan takzim mende-
ngar petuah, atau titah sekaligus.
Demikian juga di Gerindra yang
sangat mendengar titah Prabowo
Subiyanto, dan Hanura yang mende-
ngar semua nasehat Wiranto. Wiba-
wa pendiri sedemikian tinggi, dan
fenomena ini berbeda dengan yang
terjadi di Partai Golkar.

Posisi Partai Demokrat, dan juga
Ketua Dewan Pembina Susilo Bam-
bang Yudhoyono memang agak su-
sah. Di satu sisi, nama Anas banyak
disebut dalam persidangan kasus
wisma atlet di mana Nazarudin jadi ter-
dakwa. Beberapa saksi menyebut ada
aliran dana dalam jumlah besar dalam
kongres partai itu di Bandung.Rasanya
kalangan internal sangat sulit mengelak
fakta itu, apalagi rival politik Anas juga
riuh bersuara.

Tetapi, jika Anas diberhentikan, atau
diminta mengundurkan diri, maka
publik pasti akan segera menarik kes-
impulan bahwa benar telah terjadi sesu-
atu di kongres partai itu. Isu ini akan
menjadi makanan empuk dari kalangan
oposisi, atau setidaknya akan ada
gerakan penggoyangan PD menjelang
Pileg, atau pun Pilpres. Jika kemudian
sampai Anas diperiksa KPK, atau
masuk ke persidangan tentu suasana
politik nasional akan lebih gaduh lagi.

Dalam situasi demikian, hampir
dipastikan Susilo Bambang Yudho-
yono berada dalam kepelikan yang
tinggi. Dan, kegamangan mengambil
sikap itu sebenarnya sudah terbaca
publik hingga hari ini. Belum ada per-
nyataan resmi menyangkut nasib Anas
Urbaningrum, dan karena itu simpang
siur opini internal akan terus terja-
di.Belum lagi jika akhirnya diturunkan,
tentu Anas tidak rela. Dan karena itu, ia
mungkin akan tarif nafas untuk ber-
suara keras.   

Dinamika Internal Partai Demokrat

Pertemuan Presiden Susilo Bam-
bang Yudhoyono dengan para aktivis
antikorupsi di Istana Negara, Kamis
lalu, menegaskan ulang komitmen
pemberantasan korupsi. Forum itu kita
maknai sebagai bagian dari ungkapan
kecemasan elemen-elemen bangsa
terhadap kemarakan kejahatan luar
biasa itu. Yang menjadi masalah, se-
lalu, bagaimana Kapolri, Jaksa Agung,
dan Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi selaku “komandan lapangan”
mengimplementasikan secara nyata
sikap Presiden. 

Dialog antartokoh bangsa di
Kantor Pengurus Pusat Muhamma-
diyah, pekan lalu, juga Seminar Pen-
didikan Hukum yang Berkarakter di
Fakultas Hukum Undip, pada per-
tengahan bulan ini mencuatkan so-
rotan senada. Dua majelis itu me-
nyuarakan substansi kelemahan
penegakan hukum sebagai masalah
utama yang dihadapi oleh bangsa
Indonesia saat ini. Betapa cepat
hukum bergerak menjangkau rakyat
kecil, tetapi mejan di hadapan elite
politik-kekuasaan dan pemilik modal.

Dari dialog Presiden SBY dan para
pegiat antikorupsi tersimpulkan
kehendak untuk membuktikan komit-
men dan pengawalannya. Sedangkan
dari dialog antartokoh bangsa Jakarta
mencuat impian tentang revolusi
hukum: gerakan bersama mendorong
perbaikan sistem dan perilaku aparat
agar hukum dijalankan dengan adil
dan tegas. Tanpa penegakan hukum
yang kuat dan adil, kehidupan de-
mokrasi dan kebebasan akan rusak,
lalu memicu keparahan kesenjangan
sosial-ekonomi.

Suara-suara semacam itu sebe-
narnya telah banyak mengemuka dari
berbagai ruang seminar dan wacana
publik sebagai ungkapan nyata kepri-
hatinan bangsa. Focus group discus-
sionelemen-elemen aktivis antikorup-
si Jawa Tengah yang digelar di Unis-
bank pada awal bulan ini juga mema-
parkan realitas kelemahan penegakan
hukum, terutama dalam menangani
masalah korupsi yang disebabkan
oleh pusaran sistem, integritas, dan
kepemimpinan sebagai matra yang
saling mengait.

Membangun sistem butuh orang-
orang berintegritas; sedangkan inte-
gritas bisa didorong oleh sistem yang
kuat. Dan, efektivitas kepemimpinan
merupakan dinamo penghela. Mora-
litas kekuasaan dan leadership meru-
pakan kunci revolusi sikap dalam
penegakan hukum. Dalam banyak
segi kita menangkap realitas, pene-
gakan hukum justru menjadi pusaran
masalah ketika sebenarnya diharap-
kan mendorong transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan negara
dan pemerintahan.

Realitasnya, keterbelengguan
kekuatan-kekuatan politik dalam pu-
saran kasus-kasus besar, merupakan
penyandera yang menjauhkan tegak-
nya keadilan. Padahal, seharusnya,
dari sisi inilah revolusi sikap penegak-
an hukum itu dimulai, yakni dengan
komitmen memotong generasi yang
mencencang kegesitan hukum. Dari
sisi ini kita melihat, yang membu-
tuhkan pemikiran dan langkah revolu-
sioner adalah bagaimana mendorong
kepemimpinan nasional serius mem-
panglima-i pemberantasan korupsi.

Kepemimpinan dalam Pemberantasan Korupsi

Presiden SBY: meja saya bersih.

Yang ngotori meja Demokrat, siapa Pak?

*     *     *
Kasus korupsi APBD Sragen, transaksinya lewat sopir.

“Bos besar” selalu di balik layar...

(Jadi “bos kecil” saja pun tak pernah)
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