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“Kita semua harus menerima kenyataan, tapi menerima 
kenyataan saja adalah pekerjaan manusia yang tak 
mampu lagi berkembang. Karena manusia juga bisa 
membikin kenyataan-kenyataan baru. Kalau tak ada 
orang mau membikin kenyataan-kenyataan baru, maka 
“kemajuan” sebagai kata dan makna sepatutnya diha-
puskan dari kamus umat manusia. (Pramoedya Ananta 
Toer, Rumah Kaca)

Pembaca yang budiman, kata-kata di atas sangat 
provokatif. Menantang manusia, baik secara individu 
atau kelompok, untuk melawan apa yang mereka tidak 
kehendaki dan mewujudkan keadaan yang mereka ingin-
kan. Sejarah membuktikan bahwa sekelompok Pelajar 
Indonesia di Belanda pada tahun 1922 berani melawan 
keadaan yang tak mereka kehendaki, penjajahan atas 
bangsanya. Perlawanan itu dilakukan dengan mengubah 
nama organisasi mereka, dari Perhimpunan Hindia 
menjadi Perhimpunan Indonesia. Kenyataan baru yang 
mereka inginkan itu akhirnya terwujud 23 tahun setelah 
kenyataan itu dipropagandakan.

Jong Indonesia sengaja mengangkat topik ini sebagai 

topik utama edisi keenam. Harapannya agar kita, Pelajar 
Indonesia yang ada di Belanda, juga memiliki seman-
gat untuk mewujudkan kenyataan-kenyataan yang kita 
inginkan seperti Indonesia yang bebas korupsi, kemiski-
nan dan menjadi bangsa yang mandiri. Hatta dan kawan-
kawan membutuhkan waktu sekitar 23 tahun untuk 
mewujudkan itu. Sebuah rentang waktu yang cukup 
panjang dan butuh effort yang luar biasa untuk men-
jaga semangat itu. Mudah-mudahan, artikel yang kami 
sajikan bisa memprovokasi kita semua untuk melibatkan 
diri dalam kerja-kerja nyata untuk perubahan baik di PPI 
Kota, PPI Belanda ataupun organisasi lainnya. 

Topik lainnya yang patut disimak adalah profile Dubes 
RI untuk Kerajaan Belanda, Retno L.P Marsudi. Seorang 
wanita yang memiliki posisi yang sangat strategis, super 
sibuk namun tak meninggalkan fitrahnya sebagai istri 
dari seorang suami dan ibu dari kedua anaknya. Dalam 
artikel kami, ibu Retno menceritakan peran-perannya 
sebagai seorang diplomat, istri dan tempat curhat dua 
‘jagoannya’.
Selain dua artikel itu, artikel dan opini lainnya juga patut 
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disimak. Kami berharap semoga persembahan kami 
dalam edisi perdana di tahun 2012 ini dapat mempererat 
silahturahmi tidak hanya antar pelajar, tapi juga antar se-
mua elemen masyarakat Indonesia yang ada di Belanda. 
Dan semoga edisi ini bukanlah edisi terakhir dari majalah 
Jong Indonesia. Karena itu, saran, kritik dan kontribusi 
artikel serta foto akan kami terima dengan senang hati.

Salam Redaksi Jong Indonesia. 
Pemimpin Umum,

Reonaldus

Keterangan foto cover:
Muhammad Hatta, Sutan Sjahrir, Michael Putrawenas 
(kacamata-kiri-Sekjen PPI 2006/2007), Christian Santoso 
(tengah-kacamatan-Sekjen PPI 2007/2008), Yohanes 
Widodo (Kiri atas-Sekjen PPI 2008/2009), Anita Prijo-
sardjono (Kanan bawah-Sekjen PPI 2009/2010), Rey-
naldo Rante Allo (Bawah Tengah-Sekjen PPI 2010/2011), 
Reonaldus (Sekjen PPI 2011/2012)



Tepat 90 tahun yang lalu, Muhammad Hatta dan pelajar Indonesia lainnya di Belanda mengubah nama organisasi 

mereka dari Perhimpunan Hindia menjadi Perhimpunan Indonesia. Sebuah propaganda yang membawa gelombang 

perubahan yang sangat dahsyat, bukan hanya bagi organisasi itu tapi juga sejarah Bangsa Indonesia. Relevankah 

semangat itu bagi Pelajar Indonesia di luar negeri dan organisasinya dengan kondisi kekinian bangsa yang sudah 

‘merdeka’ ? 

 Majalah Tempo terbitan 3 

Januari 1981 pernah mengupas 

tentang pergerakan Pelajar 

Indonesia di luar negeri pada era 80

-90an. Dalam liputan yang berjudul 

Kisah Mahasiswa Indonesia di luar 

negeri itu, Tempo mencoba 

membandingkan pergerakan maha-

siswa saat itu dengan pergerakan 

mahasiswa di jaman Hatta dan 

kawan-kawan. Kesimpulannya, ada 

gradasi yang cukup tajam dari ge-

nerasi Hatta ke generasi saat itu. 

Gradasi itu tidak hanya dari visi per-

gerakan mahasiswa, namun juga 

aktivitas-aktivitas kemahasiswaan.  

  

 Sebagian besar Pelajar Indone-

sia di Amerika, Eropa dan Australia 

larut dalam kesibukan akademik, 

pesta dan cuek dengan keadaan In-

donesia. Hanya sebagian kecil yang 

tetap kritis dengan pemerintah se-

hingga jarang ada kritik terhadap 

rezim yang berkuasa. Lalu bagai-

mana dengan pergerakan Pelajar 

Indonesia di Belanda pada satu 

dasawarsa terakhir? Apakah 

kegiatannya mencerminkan bahwa 

Pelajar Indonesia tidak menutup 

mata terhadap yang terjadi di Indo-

nesia?   

  

 Menurut catatan Jong Indone-

sia yang ditulis oleh Yohanes 

Widodo, keberadaan Perhimpunan 

Pelajar Indonesia muncul kembali 

pada pertengahan tahun 2000. Sete-

lah melakukan pertemuan beberapa 

kali, pelajar Indonesia di Belanda 

kemudian mendeklarasikan terben-

tuknya Perhimpunan Pelajar Indo-

nesia (PPI) Belanda. Lahirnya PPI 

Belanda dapat dikatakan sebagai 

lahirnya kembali semangat untuk 

memberikan kontribusi nyata bagi 

Indonesia dari pelajar-pelajar Indo-

nesia setempat. Semangat itu tertu-

ang dalam visi dan misi PPI Belanda. 

Anggota yang tadinya terdiri dari 8 

PPI Kota kemudian bertambah 

hingga menjadi 17 PPI Kota.  

 

 Pada tahun 2009, PPI Belanda 

menjadi tuan rumah Simposium In-

ternasional pertama bagi Pelajar 

Indonesia di luar negeri di Den 

Haag. Simposium itu melahirkan 

dua organisasi, I-4 (Ikatan Ilmuwan 

Internasional Indonesia) dan Radio 

PPI Dunia. Setelah itu di tahun 2009

-2010, PPI Belanda tenggelam 

dalam kesibukan merapikan arah 

organisasi yang tertuang dalam AD/

ART PPI Belanda. Satu tahun beri-

kutnya, 2010-2011, PPI Belanda 

mencoba menguatkan silahturahmi 

antar PPI Kota melalui Ariba-Arisan 

Bersama, ajang yang digelar secara 

bergantian oleh PPI Kota. Nama PPI 

Belanda kembali bergaung di pentas 

Eropa setelah menggelar Temu 

Eropa-sebuah kegiatan olahraga, 

seni, budaya dan film bagi pelajar 

Indonesia di Eropa. Kegiatan ini cu-

kup sukses untuk menyatukan PPI 

Kota dalam satu kepanitian. Per-

wakilan pelajar dari Swedia, Austria, 

Jerman dan Portugal hadir di ajang 

tersebut.  

  

 Melalui kegiatan-kegiatan 

tersebut, satu langkah maju telah 

dicapai. Koordinasi dan komunikasi 

antar-PPI Kota dalam organisasi 

yang berbentuk presidium terasa 

lebih nyata dan kompak. 

Kekompakan juga  terlihat saat PPI 

Belanda mengkritisi kedatangan 

delegasi MPR yang melakukan studi 

banding di Eropa dan memenuhi 

undangan Komisi Eropa Maret 

tahun lalu.  

 Namun, bukanlah pelajar kalau 

puas dengan hal yang telah dicapai. 

Kritik tetap bermunculan. PPI 
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Belanda dianggap kehilangan jati 

dirinya sebagai organisasi pelajar. 

Tak ada satupun kegiatan diskusi 

yang digagas oleh PPI Belanda pada 

tahun itu. Padahal, kegiatan tukar 

pikiran dan gagasan biasanya 

menjadi identitas organisasi pelajar 

di mana saja.  

  

 Romantisme jaman Hatta dan 

kawan-kaw an pun ingin 

dibangkitkan kembali. Pelajar 

Indonesia di Belanda harus tetap 

menjadi kekuatan intelektual dalam 

menyikapi berbagai persoalan di 

Indonesia.  Namun, masih 

relevankah semangat itu? Ary A. 

Samsura, mahasiswa PhD Radboud 

University Nijmegen, mencoba 

menjawabnya. Ia mengatakan 

bahwa harapan agar mahasiswa di 

luar negeri tetap kritis dan peduli 

terhadap persoalan-persoalan di 

Indonesia adalah hal yang wajar. Di 

saat poli-tikus sibuk memperkaya 

diri sendiri, LSM mencari proyek 

dan media dengan agendanya 

sendiri; mahasiswa perlu tampil 

untuk memberikan angin segar di 

tengah kondisi yang menyedihkan 

itu. “Hatta dan kawan-kawan 

melalui Perhimpunan Indonesia di 

Belanda memainkan peranan yang 

sangat besar bagi terbentuknya 

Indonesia Merdeka. Karenanya, tak 

salah jika harapan pada pelajar 

Indonesia yang ada di Belanda 

untuk memainkan peranan serupa 

sebagai agen perubahan selalu 

muncul,” kata mahasiswa bidang 

Manajemen Pemanfaatan Ruang 

Kota. 

  

 Ia melanjutkan, jika Hatta dan 

rekan-rekannya membangun gerak-

an untuk mengusir penjajahan asing 

dan mempropagandakan kemer-

dekaan terhadap penjajahan asing, 

maka gerakan PPI Belanda harus 

berupaya mendorong Indonesia 

yang mandiri dan terlepas dari 

kapitalisme global. “Persoalannya 

jadi sulit karena kapitalisme global 

itu tidak jelas wujudnya, siapa 

musuh yang harus dilawan dan ba-

gaimana bentuk perlawanannya. 

Sementara di jaman Hatta, 

musuhnya jelas: Belanda,” katanya. 

  

 Selain masih dicengkeram oleh 

kekuatan global, Indonesia juga 

digerogoti oleh musuh dalam 

selimut: korupsi. Musuh yang ter-

akhir memiliki daya rusak yang luar 

biasa hebat dan telah menjangkit 

hampir ke seluruh aparat peme-

rintahan, hukum dan pelaku bisnis. 

Masyarakat mungkin menitipkan 

harapannya kepada pelajar di luar 

negeri untuk menyelesaikan per-

soalan itu. Harapan itu terungkap 

saat dialog promosi kegiatan Temu 

Eropa yang disiarkan live oleh Radio 

Republik Indonesia (RRI) dalam 

program Kampung Halaman. Se-

orang pendengar yang tinggal di 

Depok mengharapkan kontribusi 

nyata bagi Pelajar Indonesia yang 

ada di Belanda. “Saya berharap agar 

pelajar di sana juga tetap peduli 

dengan Indonesia dan memberikan 

kontribusi pemikiran dalam menye-

lesaikan persoalan bangsa,” ka-

tanya. 

  

 Reonaldus, Sekjen PPI Belanda 

saat ini,  di internal Presidium dan 

Badan Pengurus Harian (BPH) PPI 

Belanda menyampaikan supaya PPI 

dan pelajar Indonesia di Belanda  

memberikan ide dan gagasan agar 

bangsa ini merdeka dari persoalan 

korupsi dan menjadi bangsa yang 

mandiri tetap ada .  “Tahun ini boleh 

dibilang sebagai masa transisi. Di 

periode Rey, sekjen sebelum saya, 

PPI telah meletakkan pondasi yang 

cukup kuat, pengurus antar PPI 

Kota semakin kompak dan menyatu. 

Kekompakan ini adalah pondasi 

untuk membangun kekuatan maha-

siswa sebenarnya, intelektualitas,” 

kata Reonaldus. 

  

 Mahasiswa Indonesia di Be-

landa memang menyimpan potensi 

yang sangat besar. Dalam sebuah 

pendataan yang dilakukan oleh 

KBRI Den Haag, terdapat sekitar 

1.478 mahasiswa pada rentang 

waktu tahun 2010-2011. Dari angka 

itu, mahasiswa master mendomi-

nasi dengan jumlah 761. Sisanya, 

344 mahasiswa program bachelor 

dan 245 mahasiswa program doc-

toral. Sekitar 128 orang merupakan 

mahasiswa post-doctoral atau se-

dang melakukan short course. Dili-

hat dari latar belakang mahasiswa 

juga cukup beragam. Ada yang me-

mang mahasiswa murni, namun ada 

yang sudah bekerja di perusahaan, 

media, lembaga penelitian, univer-

sitas, kementerian, pemerintah 

daerah dan pe-merintah pusat.  

  

 Reonaldus menambahkan, ke-

beragaman itu memudahkan PPI 

Belanda dalam membahas sebuah 

isu. Ia mencontohkan, saat diskusi 

BBM dan energi alternatif di Den 

Haag kemarin, komposisi pembicara 

dan pematerinya saling melengkapi. 

Ada rekan dari ESDM yang bisa 

mengutarakan data berapa defisit  

 

bersambung ke halaman 29  
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22	April	2012	

Saya	kembali	menyadurkan	surat	ini	untuk	sahabat,	partner,	rekan-rekan,	di	mana	pun	Anda	berada.	

Bila	kalian	menyayangi	bumi	ini,	maka	inilah	saatnya	memanfaatkannya	sebaik	mungkin	dan	memba-

ginya	dengan	adil	pada	generasi	lain	yang	kini	tengah	tumbuh.	

Saya mengu�p surat perdamaian 

yang telah dibuat dua puluh em-

pat tahun lalu, dari sekelompok 

anak sekolah dasar yang di-

tujukan pada anak-anak sedunia. 

“Orang-orang tua kita memiliki 

keyakinan yang pas�. Mereka 

menyayangi kita karena kita 

adalah anak-anak mereka. Akan 

tetapi �dakkah kalian tahu, 

dunia macam apa yang mereka 

siapkan buat kita? Jika sedikit 

saja kesalahan yang terjadi pa-

da sistem nuklir, maka kita 

semua akan ma�.” Orang tua 

yang dimaksud bisa saja seorang 

presiden, menteri, guru besar, 

ustadz, polisi, direktur tambang, 

dokter, pencuri, koruptor atau 

pengayuh becak atau seseorang 

yang tengah menempuh Master 

dan Phd nya. 

Hari bumi berlangsung pada 

tanggal 22 April.  Di berbagai 

belahan dunia, hari bumi 

diperinga� dengan berbagai 

cara. Ada yang menanam pohon, 

meneruskan pesan bahwa dunia 

haruslah seimbang, berkam-

panye di media massa, atau 

menggodok aturan-aturan untuk 

menata keseimbangan alam ini.  

Tapi bumi kita terlanjur 

‘kesakitan’. Tak perlu melihatnya 

jauh-jauh. Data terkini menun-

jukkan �ap tahun Indonesia ke-

hilangan 1,6 hingga 3,5 juta 

hektar hutan (data Walhi), dan  

berdampak pada  menurunnya 

ketersediaan air tanah: saat mu-

sim kemarau air sulit, tapi saat 

hujan �ba air tak terbendung, 

banjir dimana-mana.  Tidak ha-

nya itu, 13 kawasan konservasi 

telah menjadi wilayah empuk 

yang diperebutkan para investor 

tambang sejak tahun 2006. Pe-

merintah memberikan izin untuk 

itu dengan alasan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Tapi 

rakyat mana yang mereka 

wakili?  Semakin banyak tam-

bang, bertambah pula jumlah 

penduduk miskin di Indonesia. 

Di laut, pencurian ikan terjadi 

besar-besaran serta terumbu 

karang rusak karena 

penggunaan alat-alat penangkap 

ikan, belum termasuk limbah 

industri dan limbah publik yang 

tak terkontrol.   Penyakit ber-

munculan dan biaya hidup yang 

begitu mencekik karena segalan-

ya tak lagi mudah ditemui.  

Separuh bumi kita tak terkendali 

lagi.  

Data Bakornas Penanggulangan 

Bencana menyebutkan dalam 

kurun 5 tahun terakhir, 2004-

2009, Indonesia mengalami ge-

lombang bencana  se�daknya 

4.408 kali. Mulai dari gempa 
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bumi, tsunami, letusan gunung 

berapi, tanah longsor, banjir, 

kekeringan, angin topan, sampai 

gelombang pasang. Pada 26 Ok-

tober 2010, The Asia Pasific Dis-

aster Report menyebutkan: Indo-

nesia merupakan negara di posisi 

kedua dengan 191.164 jiwa te-

was karena bencana alam (1980-

2009). Secara ekonomi, Indo-

nesia juga mengalami kerugian 

US$22, 5 miliar untuk menangani 

bencana ini.  

Tiap bencana datang, sebagian 

besar pejabat kita menyeru-

nyerukan nama Tuhan, me-

nyuruh warga korban bersabar 

atas takdir ini. Mereka lupa, 

Tuhan tak mewariskan bumi 

untuk dirusak dan berdampak 

seper� buruk seper� ini.   

 

Posisi generasi hari ini  

 

Di dunia yang terus tumbuh ini, 

UNICEF--organisasi anak di 

bawah PBB– mencatat  30 juta 

anak, atau bahkan lebih, saat ini 

telah menjadi korban dengan 

berbagai cara. Sekitar 2 juta anak 

tewas karena perang (mereka 

perang karena ideologi dan 

perebutan sumber daya alam), 1 

juta anak kehilangan orang tua 

(orang tua yang kelelahan 

dengan kerja-kerja berat  ini), 6 

juta anak cacat seumur hidup, 12 

juta anak kini hidup terlantar 

tanpa tempat �nggal, 10 juta 

menderita gangguan psikologis 

hebat.  

Se�ap tahun, 700 anak menjadi 

korban penyelundupan manusia. 

Mereka menjadi budak kecil yang 

dikeluarkan dari rumah secara 

paksa untuk berbagai is�lah, 

‘membantu perekonomian kelu-

arga, mandiri,  atau-lebih eks-

trim, dimanfaatkan oleh ke-

lompok tertentu dalam pernia-

gaan seks.’ 

 Organisasi buruh dunia juga 

memberikan catatan detail: 245 

juta anak usia 5 hingga 17 tahun 

di seluruh dunia telah terserabut 

dari dunia kanak-kanaknya kare-

na bekerja usia dini. Di Indonesia, 

terutama di kota besar dengan 

mudah kita menemui anak-anak 

kecil di sisi jalan dengan tangan 

menjulur-julur meminta sekeping 

koin. Pemerintah yang kita ��p-

kan di parlemen mengeluarkan 

larangan untuk memberi mereka 

uang, tapi tak memberikan ja-

minan untuk rumah, makanan, 

pakaian dan pendidikan layak 

pada anak-anak tersebut. Me-

reka kini terus di jalan dan ke de-

pan akan menjadi orang-orang 

yang kita taku� karena kekerasan 

ha� mereka. Lihatlah… kita ikut 

menciptakan siklus kejahatan di 

sekitar hidup kita. 

Dari jumlah itu, 8 juta lebih, anak 

laki-laki dan perempuan menjadi 

korban penyelundupan, perbuda-

kan, eksploitasi seks dan bahkan 

dipaksa terjun ke medan perang. 

Laporan-laporan itu dirangkum 

dengan tambahan dari 2,1 miliar 

anak di dunia hari ini; 1 dari em-

pat anak di antaranya hidup da-

lam belitan kemiskinan total. 

Angka pada negara-negara 

berkembang lebih besar 1:3 

anak. Ar�nya �ap 12 anak di 

dunia, 1 anak ma� di bawah usia 

5 tahun tanpa pengobatan yang 

serius dan 300 juta lainnya ke-

laparan.  Sisanya, 130 juta, ke-

hilangan akses pendidikan. Me-

nyedihkan karena 60 persen di 

antaranya adalah perempuan.  

Jumlah ini bertambah lagi bila 

bumi ini melulu terbatuk-batuk 

karena bencana atau kehilangan 

daya untuk memfungsikan diri 

menyediakan pangan, papan, 

udara dan air yang bersih untuk 

mereka.  

Opini ini saya tujukan pada se-

luruh sahabat, rekan, partner, ibu

-bapak dan calon ibu-bapak un-

tuk bahu-membahu mewujudkan 

dunia yang seimbang pada diri 

kita dan generasi lainnya.  Pada   

22 april dan 5 Juni, kita akan 

merayakan hari lingkungan hidup 

sedunia. Dua hari pen�ng ini sal-

ing terkait. Ini bukanlah simbolik 

penanggalan, namun refleksi un-

tuk mengingatkan kita betapa 

berharganya bumi yang kita pijak 

saat ini. 

Mari menyambut hari lingkungan 

hidup dengan tujuan besar ber-

sama. Di mana pun Anda berada, 

dan dari mana pun Anda berasal, 

pas�kan bahwa Anda menikma� 

hak Anda sebagai warga di ling-

kungan yang nyaman dan seim-

bang (air bersih, udara segar, 

ikan tanpa limbah dan kicau bu-

rung di pagi hari),   bersikap kri�s 

pada �ndakan-�ndakan semena-

mena di sekitar kita dan mewa-

riskan tempat-tempat yang 

aman, nyaman, damai untuk ge-

nerasi mendatang. (Indarwati	

Aminuddin)  
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Sebagai negara maju, kualitas 
pelayanan kesehatan di Belanda 
dak diragukan. Namun, apakah 
pelayanan itu juga dirasakan 
oleh para pendatang, khususnya 
mahasiswa non Belanda?   
 
Seorang blogger menuliskan 
pengalamannya keka sakit dan 
harus ke dokter  (04/01/2008):  
Sore itu saya datang ke Gezond-
heidscentrum di Oog in Al di-
temani Anya dengan tertah-
tah menahan sakit yang amat 
sangat. Huisart-nya baik, 
pemeriksaan seper biasa, sama 
dengan dokter di Indonesia. Di 
bagian resepsionis, saya diminta 
menyerahkan paspor dan kartu 
asuransi, kemudian saya diberi 
kartu pasien dan diminta datang 
ke poli bedah.  
Tiba di poli bedah, seorang 
paramedis mengambil kartu 
saya, mencatat data.  
"Anda datang lagi minggu 
depan, jam 9 pagi untuk 
pemeriksaan," kata si 
paramedis. 
Saya terperangah,  "Not today?" 
"It's too late," katanya.  
Kesan saya: petugas medis dan 
paramedis di Belanda dak bisa 

bekerja dengan profesional me-
nangani pasien.   
 
Rekan lain dari Mesir, Amr Mus-
tofa punya pengalaman lain. Gu-
sinya meradang selama sepekan, 
membuat separuh pipinya 
menggelembung. Seper halnya 
pendatang dan penduduk Belan-
da lainnya, Mustofa memegang 
kartu asuransi AON yang diper-
gunakan untuk membayar klaim 
pelayanan kesehatan, serta kar-
tu lain yang merujuk pada nama 
dokter di klinik Maastricht.   
 
Di hari kedua, ia tak lagi bisa 
menahan rasa sakit gusinya. Ia 
menelpon asisten dokter dan 
berencana membuat janji temu. 
Asisten dokter di ujung telepon 
sana menjawab, “Dokter tak 
ada, bisa pekan depan datang-
nya?”. Pekan depan itu pun ba. 
Ia menelpon, sayangnya pasien 
dokter sudah terlalu banyak. Ia 
masuk dalam daar terakhir. 
“Tak bisa lagi menahan sakit, 
jadi semua teman saya hubungi 
untuk meminta obat apapun 
agar gusi saya berhen mera-
dang.” Ia tak pernah bertemu 
dokternya hingga kini.   
 

Rebecca Cooke, rekan asal 
Australia juga punya 
pengalaman soal pelayanan 
kesehatan ini. Ia telah tahu 
sebelumnya bahwa bila hanya 
sekadar flu atau demam biasa, 
maka dokter hanya 
menyuruhnya pulang, makan 
banyak dan dur, tanpa obat, 
namun harus tetap membayar. 
Karena itu, ia kemudian 
memutuskan menghubungi 
‘dokter google’. Ia mengek 
sakit yang dirasakannya di 
komputer:  “Panas. Demam 
beberapa hari. Tulang sakit. 
Mata berair. Jantung berdebar-
debar. Susah bergerak. Tak bisa 
makan.” 
 
Dokter google pun menjawab. 
Stroke. Ia shock.   “Saya lalu 
kembali ke dokter saya dan 
bilang, dokter, lihatlah saya 
parah sekali.”  Dokternya 
menggeleng-geleng. 
 
Seorang rekan Indonesia, Jane 
lain lagi. “Saat sakit saya hanya 
menelpon asisten dokter. Se-
telah itu dibuatkan janji dan be-
res. Tak susah kok. Tapi kalau 
diperhakan pelayanan keseha-
tannya memang amat berbeda. 
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Kalau di Indonesia kita kan bisa 
saja langsung datang ke dokter 
yang diinginkan. Di sini tak bisa, 
harus membuat janji dulu,” 
katanya. 
 
Lalu bagaimana bila terjadi 
kecelakaan atau sakit yang tak 
lagi butuh janji temu? Jessica, 
rekan sekelas saya menelpon 
112 (spoedeisendehulp)—
pelayanan gawat darurat—
beberapa bulan lalu dengan 
gemetar. “Seseorang melompat 
dari lantai 5 Bornsesteg, 
bisakah kalian datang dengan 
ambulans?”  
 
Perempuan penerima telepon 
bertanya bagaimana kondisi 
pria yang melompat itu lalu 
memberi beberapa instruksi 
dan diiku oleh Jessica dan 
rekannya. Tak sampai sejam 
kemudian, ambulans datang, 
polisi datang, semua berjalan 
efisien, tak ada kerumunan 
yang memenuhi halaman 
gedung Bornsesteg. Sigap, 
cepat, tanggap tanpa suara.  
 
Mengapa pelayanan kesehatan 
di Belanda berbeda? 
Menurut Dr. Syuly J. Karundeng 
(KabarIndonesia.com, 
07/10/2000), Undang-Undang 
Asuransi Kesehatan terbaru 
Belanda ditetapkan pada 
Januari 2006. Melalui undang-
undang ini ap orang yang 
menetap ataupun akan 
menetap di Belanda wajib 
memiliki jaminan dasar 
pelayanan kesehatan melalui 20 
perusahaan asuransi yang bisa 
dipilih.  
 
Sebagai bentuk penyertaan 
asuransi, ap orang wajib 
membayar sekitar 950 euro ap 
tahun, ini dak mencakup 
pelayanan lainnya, tergantung 

pelayanan apa saja yang 
dibutuhkan. Untuk mahasiswa 
seper saya, pemeriksaan mata 
dan gigi dak termasuk dalam 
paket asuransi ini. Kalau ba-
ba sakit gigi, arnya 
dibutuhkan pengeluaran lebih 
besar yang dak ditanggung 
asuransi. Bisa saja biaya gigi itu 
sama besarnya dengan ket 
pulang ke Indonesia!   
 
Mari kita melihat bagaimana 
ap warga, terutama 
pendatang, mendapatkan 
kontrol pelayanan kesehatan 
sejak awal. Di pekan pertama di 
Universitas Wageningen, kami 
menerima selembar kertas 
berisi nama dokter umum—
dokter keluarga atau huisarts—
yang dipilihkan berdasarkan 
abjad nama. Misalnya, Dokter 
A, B dan C ditujukan untuk 
mahasiswa yang namanya di 
mulai A hingga D, lalu dokter 
lainnya untuk mahasiswa 
dengan nama yang dimulai dari 
E-H, begitu selanjutnya.  
 
Saya sendiri, karena abai baru 
tahu bahwa nama dokter saya 
adalah Dokter Duin, TJ D Haan 
dan AH Onderstal, lengkap 
dengan nomer telepon mereka 
yang bisa dihubungi pada pukul 
8–10 pagi. Lewat dari jam itu, 
mesinlah yang akan 
menjawabnya. Mereka inilah 
dokter yang berdiri di garis 
pertama saat kita menderita 
sakit. Mereka yang memeriksa, 
kemudian bila pasien tampak 
baik-baik saja, dokter ini akan 
berkata, “Anda baik-baik saja, 
makan banyak, israhat dan 
pulanglah”. Selesai. Tapi bila 
Anda tampak memburuk, 
dokter ini akan merujuk Anda 
ke dokter lain.   
 
Dokter-dokter keluarga ini juga 
memegang riwayat kesehatan 

kliennya. Saya mengisi dua 
lembar kertas yang 
menanyakan semua hal terkait 
dengan kesehatan. Bisa jadi 
karena itu, tak mudah untuk 
berpindah ke dokter lain, 
kecuali dengan alasan yang 
amat penng.  
 
Sejak ratusan tahun lalu, 
Pemerintah Belanda secara 
bertahap mengembangkan 
sistem pelayanan kesehatan di 
Belanda. Mereka mencoba 
membuat biaya dan mutu 
pelayanan bergerak seiring agar 
angka harapan hidup warganya 
meningkat. Di tahun-tahun 
terakhir ini, angka harapan 
hidup warga Belanda untuk 
perempuan menjadi  80,1 
persen dan untuk pria 73,8 
persen. Pengaturan ini 
sedemikian rapinya sehingga 
kadang menyulitkan pendatang 
yang dak terbiasa dengan 
urusan asuransi atau pendatang 
yang haqqul yakin hanya bisa 
sembuh dengan obat dan 
sunkan. Seper tante saya 
yang ap sakit hanya bisa 
sembuh setelah disunk dokter. 
Ia tak memercayai obat. Bila Ia 
di Belanda, saya yakin ia 
menyumpahi semua dokter 
yang hanya menyuruh 
pasiennya: “pulang, makan 
banyak dan dur banyak.”   
 
Melalui Perjalanan Panjang 
Pemerintah Belanda tak hanya 
mengembangkan sistem 
pelayanan kesehatan di 
Belanda, tapi juga di Indonesia 
sejak abad ke 16. Saat itu 
Pemerintah Belanda jengkel 
dengan penyebaran cacar dan 
kolera di Indonesia 
(Notoatmodjo, 2003). Tahun 
1807, pemerintah Belanda yang 
dipimpin Jenderal Daendels 
melah dukun-dukun bayi 
untuk membantu persalinan. 
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Tujuannya agar kemaan bayi 
dan ibu berkurang. Tahun 1888, 
sebuah pusat laboratorium 
kedokteran didirikan di 
Bandung, disusul pembukaan 
laboratorium kesehatan lainnya 
di Medan, Surabaya, Medan 
dan Yogyakarta. Mereka yang 
bertugas di lab ini berkewajiban 
mengurangi angka kemaan 
yang disebabkan oleh penyakit 
lepra, malaria, cacar dan kurang 
gizi yang saat itu diderita 
banyak sekali warga Indonesia.   
 
Di tahun-tahun berikutnya, 
Hydrich (1925), seorang 
petugas kesehatan Belanda 
mengembangkan wilayah 
percontohan penyuluhan 
kesehatan. Ia memulainya di 
Purwekerto. Daerah ini dipilih 
karena banyaknya kemaan 
dan penyakit.  Stovia, sekolah 
kedokteran untuk warga 
pribumi didirikan tahun 1927. 
Selanjutnya kita mengenal 
Stovia sebagai Universitas 
Indonesia lalu tahun 1974 
berubah lagi menjadi Fakultas 
Kedokteran UI.  Tahun 1930, 
dukun bayi kembali 
memperoleh pelahan. Dokter 
dinilai tak bisa menyentuh 
sebagian besar kalangan 
perempuan hamil Indonesia 
yang saat itu amat percaya 
dukun dan praktek-praktek 
konvensional.  Tahun 1935, 
vaksinasi massal mulai 
dilakukan untuk memberantas 
Pes. Sejak tahun 1951 dan 
seterusnya mulai terbentuk unit 
kesehatan dan kita mulai 
mengenal Puskesmas.  Di tahun 
2008, angka harapan hidup 
warga merangkak dari 
sebelumnya usia 68,6 menjadi 
70,7 tahun.    
 
Cerita panjang tentang 
bagaimana sistem pelayanan 
kesehatan Indonesia dak serta 

merta menjawab tantangan 
pelayanan kesehatan lain yang 
dibutuhkan warga. Saat ini saja, 
dari 10 kemaan di Indonesia, 
separuh diantaranya masih 
disebabkan oleh bakteri-virus, 
yang arnya ada yang tak beres 
dengan pelayanan kesehatan 
Indonesia. Penyebab kemaan 
itu mencakup diare, darah 
nggi, diabetes melitus 
(kencing manis), kecelakaan lalu 
lintas, penyakit paru-paru, 
kemaan bayi, penyakit 
pernapasan atau pneumonia 
(infeksi paru-paru yang 
disebabkan oleh virus yang 
menular melalui pernapasan), 
kelainan pembuluh darah, 
penyakit jantung koroner dan 
HIV AIDS yang kini naik 
posisinya sebagai peringkat 
pertama penyebab kemaan di 
Indonesia.  
 
Tak semua warga Indonesia 
memperoleh jaminan 
kesehatan, meski Undang-
Undang Kesehatan terbaru kita 
menjamin itu. Namun pada 
prakteknya itu tak berjalan. 
Banyak kemaan warga di 
Indonesia, dari kelompok 
menengah ke bawah 
disebabkan karena penyakit 
mereka tak ditangani dengan 
baik dan cermat serta 
membutuhkan biaya besar yang 
tak mereka miliki.  Tantangan 
masih banyak, jalan masih 
panjang.  
 
Sakit Gigi 
Lebih baik sakit ha dibanding 
sakit gigi. Namun, jangan sakit 
gigi di Belanda. Biayanya sama 
dengan uang bulanan yang 
diterima dari pemberi 
beasiswa. Tante Jane, 
perempuan asal Indonesia yang 
dekat dengan mahasiswa-
mahasiswa Indonesia di 
Maastricht membayar sekitar 

1,200 euro untuk menambal, 
menggan gigi dan 
membersihkan karang giginya. 
Itu uang sebulan kami! 
 
Di Jakarta, di kawasan Menteng 
Sukabumi, di mana kamar saya 
berhadapan dengan jalan 
setapak yang dipenuhi lalu 
lalang pebisnis jalanan, ap 
sore saya mendengar teriakan 
“reparasi gigi! reparasi gigi!”. 
Dokter gigi abal-abal itu 
membawa kotak kecil, berisi 
alat-alat persis alat dokter gigi 
yang bisa dibeli di pasar 
Pramuka. Seringkali Ia jalan 
berjejeran dengan tukang 
reparasi sepatu yang kotaknya 
mirip. Saya bahkan berpikir 
mungkin saja mereka 
menggunakan alat yang sama 
untuk mereparasi sepatu dan 
mereparasi gigi!  
 
Tukang gigi ini bekerja cepat, Ia 
hanya duduk dikotaknya, 
meletakkan alat-alat di 
pangkuannya, meminta pasien 
membuka mulut dan mengukur 
bentuk gigi yang dibutuhkan di 
bagian yang tanggal itu dengan 
telunjuknya. Setelah itu Ia 
mencari-cari gigi yang pas 
untuk diletakkan di situ. 
Bayarannya murah dan bisa 
ditawar  25 hingga 50 ribu 
untuk satu gigi. Bahkan bisa 
dicicil bila Anda sering 
berpapasan dengannya.  
 
Asuransi? Tak usah ditanya, 
asuransi bagi sebagian warga 
Indonesia adalah ‘lubang 
pengeluaran uang baru’ yang 
tak jelas manfaatnya. Lagipula 
mengapa harus berasuransi bila 
makan pun susah? Bila ada 
reparasi gigi murah (meski 
beresiko infeksi) mengapa 
harus mencari dokter yang 
mahal? (Indarwa Aminuddin)  
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Dengan menipisnya perse-
diaan sumber energi fosil dunia, 
urgensi pembangkitan energi me-
lalui berbagai alterna!f semakin 
meningkat. Sebagai salah satu 
alterna!f yang telah banyak dipa-
kai di sejumlah negara maju, tena-
ga nuklir telah berhasil memberi-
kan kontribusi 6% dari total energi 
dan 13-14% energi listrik dunia. 
Meskipun demikian kecelakaan 
reaktor nuklir yang terjadi di 
Fukushima Jepang tahun lalu, 
mengingatkan kita untuk berpikir 
lebih kri!s berkaitan dengan sisi 
posi!f dan nega!f dari peman-
faatan tenaga nuklir. Dalam ar!-
kel pendek ini, kita akan berken-
alan dengan berbagai sisi posi!f 
dan nega!f dari pembangkit listrik 
tenaga nuklir (PLTN) 

Hingga kini, lebih dari 400 
PLTN telah dibangun diseluruh 
dunia. Pembangunan PLTN ini 
telah lama didominasi oleh berba-
gai negara maju seper! Amerika 
Serikat, Perancis, dan Jerman. 
Meskipun demikian, banyak dari 
negara Asia seper! Cina dan India 
tak mau ke!nggalan untuk mem-
bangun proyek serupa. PLTN men-
jadi alterna!f pembangkitan ener-
gi yang sangat menarik dikaren-
akan murahnya energi ini. Untuk 
membangkitkan 1kWh (kilo Wa3 
Hour) energi listrik dibutuhkan 4 
cent US dollar (USD), serupa 
dengan harga yang harus dik-
eluarkan bila kita memakai batu 
bara. Hanya pembangkit listrik 
berbasis tenaga air yang dapat 
mengalahkan performa ekonomis 
dari operasi PLTN dengan 3 cent 
USD per 1kWh. Sementara itu, 
ongkos untuk membangkitan 
energi dari sumber alterna!ve lain 
masih belum sekompe!!f yang 
diharapkan. 

Murahnya ongkos pem-
bangkitan energi berbasis nuklir 

dan semakin menipisnya persedi-
aan energi berbasis fosil, membu-
at PLTN menjadi alterna!f yang 
sangat menarik bagi para inves-
tor. Belum lagi isu kotornya pem-
bangkit energi berbasis batu bara 
yang ditengarai sebagai kompe!-
tor sengit energi nuklir. Sebagai 
perbandingan untuk mem-
produksi 1 GW-Year (Giga Wa3 
Year) energi dari batu bara, 
dihasilkan 8 juta ton limbah CO2, 
sedangkan untuk jumlah yang sa-
ma PLTN hanya memproduksi 20 
ton limbah radioak!f. Tingginya 
jumlah limbah batu bara juga ser-
ing dikaitkan dengan dengan !ng-
ginya produksi emisi gas rumah 
kaca yang menyebabkan pema-
nasan global. Dengan kuan!tas 
limbah yang jauh lebih kecil dari 
pembangkit listrik berbasis batu 
bara, beberapa pihak menyemat-
kan PLTN sebagai solusi “hijau” 
dari produksi energi. “Hijau” bila 
dibandingkan dengan batu bara 
tentunya. 

Dibalik biaya total pem-
bangkitan tenaga nuklir yang san-
gat murah, pembangkitan energi 
nuklir menyisakan berbagai 
kontroversi. Limbah nuklir mem-
iliki waktu paruh yang sangat la-
ma, waktu paruh dari urani-
um adalah sekitar 713 juta tahun 
dan waktu paruh plutoni-
um melebihi tenggang waktu 20 
ribu tahun. Hal ini cukup meng-
khawa!rkan mengingat produksi 
dan konsumsi energi nuklir hari ini 
memberi !!pan limbah radioak!f 
bagi generasi selanjutnya. Tak ada 
seorang pun yang dapat menja-
min keamanan dari penyimpanan 
limbah radioak!f yang harus 
disimpan sekitar 2000 kaki 
dibawah tanah ini. Hal-hal di luar 
perkiraan seper! gempa bumi 
dapat menyebabkan limbah ini 
bocor dan mengontaminasi dae-

rah sekitar. 

Operasi dari PLTN !dak 
hanya menimbulkan kekha-
wa!ran dari sisi produksi limbah 
radioak!f pada operasi normal. 
Bencana besar yang diakibatkan 
oleh kegagalan reaktor dari sebab 
yang !dak diperhitungkan juga 
mengancam. Fukushima yang di-
tengarai sebagai bencana nuklir 
terhebat kedua setelah bencana 
nuklir Chernobyl (Uni Sovyet), te-
lah mengingatkan kita akan resiko 
besar tersebut. Mengulas dampak 
yang di!mbulkan oleh bencana 
Chernobyl, Murahnya ongkos 
pembangkitan energi berbasis 
nuklir dan semakin menipisnya 
persediaan energi berbasis fosil, 
membuat PLTN menjadi alterna!f 
yang sangat menarik bagi para 
investor. Belum lagi isu kotornya 
pembangkit energi berbasis batu 
bara yang ditengarai sebagai kom-
pe!tor sengit energi nuklir. Se-
bagai perbandingan untuk 
memproduksi 1 GW-Year (Giga 
Wa3 Year) energi dari batu bara, 
dihasilkan 8 juta ton limbah CO2, 
sedangkan untuk jumlah yang sa-
ma PLTN hanya memproduksi 20 
ton limbah radioak!f. Tingginya 
jumlah limbah batu bara juga ser-
ing dikaitkan dengan dengan !ng-
ginya produksi emisi gas rumah 
kaca yang menyebabkan pema-
nasan global. Dengan kuan!tas 
limbah yang jauh lebih kecil dari 
pembangkit listrik berbasis batu 
bara, beberapa pihak menyemat-
kan PLTN sebagai solusi “hijau” 
dari produksi energi. “Hijau” bila 
dibandingkan dengan batu bara 
tentunya. 

Dibalik biaya total pem-
bangkitan tenaga nuklir yang san-
gat murah, pembangkitan energi 
nuklir menyisakan berbagai 
kontroversi. Limbah nuklir mem-
iliki waktu paruh yang sangat la-

Sisi Gelap Energi Nuklir &  

Sisi Terang Energi Terbarukan 
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ma, waktu paruh dari urani-
um adalah sekitar 713 juta tahun 
dan waktu paruh plutoni-
um melebihi tenggang waktu 20 
ribu tahun. Hal ini cukup mengkha-
wa!rkan mengingat produksi dan 
konsumsi energi nuklir hari ini 
memberi !!pan limbah radioak!f 
bagi generasi selanjutnya. Tak ada 
seorang pun yang dapat menjamin 
keamanan dari penyimpanan 
limbah radioak!f yang harus disim-
pan sekitar 2000 kaki dibawah 
tanah ini. Hal-hal di luar perkiraan 
seper! gempa bumi dapat me-
nyebabkan limbah ini bocor dan 
mengontaminasi daerah sekitar. 

Operasi dari PLTN !dak han-
ya menimbulkan kekhawa!ran dari 
sisi produksi limbah radioak!f pada 
operasi normal. Bencana besar 
yang diakibatkan oleh kegagalan 
reaktor dari sebab yang !dak di-
perhitungkan juga mengancam. 
Fukushima yang ditengarai sebagai 
bencana nuklir terhebat kedua 
setelah bencana nuklir Chernobyl 
(Uni Sovyet), telah mengingatkan 
kita akan resiko besar tersebut. 
Mengulas dampak yang di!m-
bulkan oleh bencana Chernobyl, 
ledakan reaktor Chernobyl mem-
bebaskan material radioak!f 
dengan intensitas 400 kali lipat da-
ripada yang diakibatkan oleh bom 
Hiroshima pada perang dunia ke 2. 
Area seluas 100.000 km

2
 ter-

kontaminasi langsung oleh material 
radioak!f dan yang lebih men-
cengangkan lagi, material radioak!f 
yang terbang bersama udara juga 
dirasakan hingga di Swedia yang 
berjarak lebih dari 1.100 km dari 
lokasi ledakan.  

Kontaminasi radioak!f dapat 
mengakibatkan berbagai masalah 
kesehatan bagi manusia seper! 
kanker thyroid, bayi-bayi yang ter-
lahir !dak normal, trauma 
berkepanjangan, dsb. Selain keru-
gian di bidang kesehatan, ongkos 
dari suatu bencana yang harus 
dikeluarkan oleh negara juga luar 
biasa besar. Tercatat es!masi total 
dana sebesar 235 miliar USD dibu-
tuhkan untuk pemulihan Belarusia 
dalam 30 tahun. 13 Miliar USD yang 
mencakup 22,3% dari total ang-
garan Belarusia harus dikeluarkan 
untuk tenggang waktu 1991-2003. 
Fraksi ini turun menjadi 6,1% pada 
tahun 2002. Bagian besar dana ini 
dikeluarkan untuk tunjangan sosial 
7 juta penduduk yang tersebar di 3 
negara yang berbeda. Dam-
pak ekonomi yang paling terasa 
akibat kontaminasi Chernobyl ini 

adalah pembekuan 784.320 ha la-
han pertanian dan 694.200 ha la-
han perhutanan produk!f. Mes-
kipun sebagian besar lahan dapat 
kembali digunakan, biaya operasi 
yang harus dikeluarkan sangatlah 
!nggi mengingat teknik budidaya 
khusus yang dibutuhkan untuk me-
nangani lahan yang pernah ter-
kontaminasi material radioak!f. 

Ulasan pendek mengenai 
resiko operasi sebuah PLTN 
meningkatkan kesadaran akan 
kebutuhan alterna!f sumber energi 
yang efek!f namun harus tetap 
aman dan ramah lingkungan. Sum-
ber energi bersih dan ramah ling-
kungan menjadi area yang menarik 
untuk dikembangkan. Berbagai ri-
set berkaitan dengan alterna!f 
energi terbarukan terus dilakukan. 
Professor. Mark J. Jacobson dari 
Universitas Stanford Amerika Seri-
kat adalah salah satu peneli! yang 
mempelajari potensi pengemban-
gan energi ramah lingkungan. Salah 
satu hasil kerjanya adalah meme-
takan debit dan aliran angin di 
bumi. Dari pemetaan yang dilaku-
kan, ia mengklaim bahwa debit an-
gin yang digenerasikan di bumi ber-
potensi untuk memasok 5-10 kali 
lipat dari konsumsi listrik di dunia. 
Sebagai catatan, angin bukan satu-
satunya alterna!f sumber energi 
ramah lingkungan yang dapat 
dikembangkan. Sinar matahari, pa-
nas bumi, gelombang laut, dan 
berbagai pilihan lain menunggu 
untuk dikembangkan lebih lanjut. 
Meskipun saat ini generasi energi 
melalui sumber ramah lingkungan 
dirasa !dak efisien, pengembangan 
dan peneli!an energi terbarukan 
harus terus dilakukan.  

Menurut Steward Brand, ak-
!fis pro nuklir, untuk membangkit-
kan 1 Giga Wa3 listrik dibutuhkan 
area sebesar 250 mil

2
 untuk gene-

rasi energi berbasis tenaga angin 
dan 50 mil

2
 untuk generasi energi 

berbasis tenaga matahari. Menurut 
penulis, untuk Indonesia, sebuah 
negara dimana alterna!f sumber 
energi begitu melimpah (misalnya, 
panas bumi, gas alam, dll) urgensi 
pembangunan reaktor Nuklir untuk 
generasi energi adalah sesuatu 
yang dapat dihindarkan. Di samping 
itu, riset dan pengembangan energi 
terbarukan harus semakin digalak-
kan karena pada akhirnya ke-
butuhan energi dunia akan sangat 
bergantung pada generasi energi 
dari sumber-sumber yang dapat 
diperbarui dan terjamin keberlan-
jutannya. Meskipun kini skalabilitas 
generasi energi dari sumber terba-
rukan masih rendah, pengalaman 
tragis dari Chernobyl dan Fukushi-
ma hendaknya menjadi poin pem-
belajaran pen!ng dalam memper-
!mbangkan nuklir sebagai alter-
na!f pembangkitan energi yang 
ramah bagi kemanusiaan. (Meditya 
Wasesa) 

 

 

Ongkos per-kWh Pembangkitan Listrik (Sumber: http://nuclearfissionary.com) 
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Hari itu, Kamis (19/4) pukul 4 sore waktu ba-

gian Eropa tengah, kami tiba di Kantor Kedu-

taan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den 

Haag, Belanda. Atase pendidikan KBRI Den 

Haag, Ramon Mohandas dengan ramah me-

nyambut kedatangan kami dan segera mem-

bawa kami ke ruang kantor Duta Besar Indo-

nesia untuk Kerajaan Belanda, Retno L.P. 

Marsudi.  

Senyum ramah dan sapa hangat dari Retno 

menyambut kedatangan kami di kantor beliau 

yang kental dengan nuansa Indonesia. Penca-

hayaan yang nyaman, teh hangat serta musik 

jawa yang mengalun merdu menemani per-

bincangan kami di sore itu.  

Ramah dan bersahaja. Itulah kesan pertama 

yang kami tangkap dari sosok pribadi sang 

Duta Besar. 

Retno Lestari Priansari Marsudi, Duta Besar 
Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda  
(sumber: http://indah-ariani.blogspot.com ) 
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Dalam perbincangan yang ringan, 
ditemani Atase Pendidikan KBRI,  
Retno mengawali cerita dengan 
mengatakan bahwa hari itu beliau 
cukup sibuk dan sejak pukul 4 dini 
hari beliau sudah memulai aktifitas, 
salah satunya menuju Bandara 
Schipol untuk menjemput tamu.  
Retno adalah seorang diplomat 
wanita pertama di dalam sejarah 
Kementerian Luar Negeri yang ber-
hasil meraih jabatan tertinggi seba-
gai Duta Besar untuk kerajaan 
Belanda. Beliau juga merupakan 
orang Indonesia pertama yang ber-
hasil mendapat penghargaan “Order 
of Merit” dari Kerajaan Norwegia 
dan Republik Islandia (Desember, 
2011).  
Setelah menyelesaikan pendidi-
kannya di Universitas Gajah Mada 
(UGM) Jogjakarta pada tahun 1985, 
beliau melanjutkan pendidikan 
dalam bidang “European Union Law” 
di The Hoogse Haagse School, Den 
Haag (Belanda), kemudian men-
dalami bidang “Human Rights Study” 
di University Oslo (Norwegia).  
Semenjak bergabung di Kementerian 
Luar Negeri pada tahun 1986, Retno 
telah menjabat antara lain sebagai 
Deputi Direktur bidang kerjasama 
ekonomi, Kepala Bagian Ekonomi di 
KBRI Den Haag, Kepala Bagian yang 
bertanggung jawab untuk isu-isu 
lingkungan di Direktorat Kerjasama 
Ekonomi Multilateral, dan juga seba-
gai Press Officer di KBRI Canberra. 

Retno juga menjabat sebagai Direk-
tur Kerjasama Inter-Regional 
Amerika dan Eropa pada tahun 2001-
2003, kemudian sebagai Direktur 
untuk Kerjasama Bagian Eropa Barat 
pada tahun 2003-2005. Selama ta-
hun 2005-2008, Retno menjabat se-
bagai Duta Besar di Kerajaan Norwe-
gia dan Republik Islandia, kemudian 
sebagai Direktur Jendral bagian ker-
jasama Amerika dan Eropa di tahun 
2008-2012, sebelum akhirnya beliau 
terpilih sebagai Duta Besar Indonesia 
untuk Kerajaan Belanda.  
Retno menikah dengan Agus Mar-
sudi, seorang arsitek lulusan UGM 
dan Universitas Delft (Belanda). 
Mereka dikaruniai dua orang anak 
laki-laki, Dyota Marsudi (lulusan 
Akuntansi, Universitas Indonesia) 
dan Bagas Marsudi (mahasiswa 
kedokteran di UGM). Dalam 
kehidupan sehari-harinya, Retno 
mengatakan bahwa beliau seringkali 
menerapkan pendekatan “olah 
rasa”. Sebuah pendekatan yang 
berasal dari budaya Jawa dimana 
orang Jawa biasanya sejak kecil 
dididik untuk pandai-pandai 
mengatur perasaan, sehingga lebih 
sensitif dengan lingkungan, tidak 
menggunakan power yang dimiliki 
secara berlebihan dan tidak 
me ngg unakan  otot  ket ika 
menyelesaikan setiap permasalahan.  
Keluarga menjadi bagian yang tak 
terpisahkan dalam kehidupan Retno. 
Bagi beliau, rumah adalah surga dan 

tempat yang paling nyaman dimana 
di sana beliau bisa menjadi diri 
sendiri. Retno juga memiliki hobi 
olahraga, antara lain jogging, 
trekking dan berenang. Sejak di 
Belanda, beliau mengatakan 
memiliki hobi baru yaitu bersepeda. 
Beliau rutin bersepeda setiap pagi 
dari tempat tinggal duta besar di 
Wassenar hingga kantor KBRI. Retno 
juga mengatakan bahwa setiap 
harinya beliau membiasakan diri 
untuk tidur cukup, sekitar 7-8 jam. 
“Tidur itu pekerjaan yang mulia. 
Dengan tidur yang cukup, kita 
memberikan kesempatan bagi tubuh 
dan pikiran kita untuk rileks 
sejenak,” ujar beliau kepada kami. 
Dunia diplomasi dikenal sangat 
kental dengan nuansa laki-laki dan 
pekerjaan diplomat juga dianggap 
sebagai posisi pekerjaan laki-laki. 
Kehadiran sosok Retno dengan 
prestasi yang sangat cemerlang di 
dunia diplomasi mematahkan 
preposisi tersebut dan mampu 
membuka mata dunia bahwa 
perempuan juga bisa menjadi 
bintang terang di dunia kerja laki-
laki. “Ada beberapa hal di dunia dip-
lomat yang hanya bisa dilakukan 
oleh perempuan,” demikian penda-
pat Retno. “Perempuan itu multi-
tasking dan lebih teliti. Dalam proses 
bernegosiasi, perempuan juga 
memiliki ketahanan (endurance) 
yang lebih jika dibandingkan dengan 
laki-laki.” 
Dibesarkan di lingkungan keluarga 
yang mendukung perempuan untuk 
mandiri dan bekerja, Retno menga-
takan bahwa tantangan terbesar 
bagi perempuan yang bekerja adalah 
keluarga. Perempuan yang memilih 
untuk berkarir seringkali akan men-
gorbankan keluarga. Namun tidak 
demikian kasusnya dengan Retno. 
“Karir dan keluarga mampu berjalan 
bersama dengan baik,” ujarnya, 
“Yang terpenting, ada teamwork di 
dalam keluarga.” Retno tak putus-
putus mengucap syukur kepada Tu-
han karena beliau telah dikaruniai 
lingkungan keluarga yang sangat 
mendukung beliau di dalam segala 
hal. 

Ketika ditemui di ruang kerja (foto: dok. JI) 
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Arti komunikasi bagi Retno adalah 
ketika hubungan di antara setiap 
anggota keluarga bisa selalu terjaga, 
meski mereka tidak harus bertemu 
langsung secara fisik. Retno men-
gaku sering menggunakan grup mes-
senger dari salah satu provider tele-
komunikasi untuk menjaga kelanca-
ran komunikasi dengan keluarga di-
manapun mereka berada.  
Retno mengaku besar di keluarga 
yang memegang teguh filosofi Jawa. 
Retno kecil mulai belajar filosofi 
Jawa langsung dari sang Ibunda. 
Meskipun kini beliau seringkali 
berinteraksi dengan nilai-nilai 
internasional, Retno mengaku masih 
tetap berkiblat di filosofi Jawa yang 
sudah beliau kenal dan masih sangat 
memegang teguh prinsip dan ajaran 
Jawa yang beliau pelajari sejak kecil. 
Dalam pandangan beliau, Indonesia 
memiliki keragaman filosofi dan nilai 
yang luar biasa. “Filosofi bisa 
dipelajari. Filosofi yang kuat adalah 
filosofi yang berasal dari akar bu-
daya kita sendiri. Dan orang yang 
sukses adalah orang yang memiliki 
akar yang kuat”.  
Di sepanjang karir dalam dunia diplo-
mat, beliau mengaku menghadapi 
tantangan terberat ketika masih ber-
tugas menjadi diplomat di Canberra, 
Australia. Karena pada waktu itu, di 
Indonesia sedang mencuat kasus 
Santa Cruz, Timor Timur. Kedutaan 
Besar Republik Indonesia di Canberra 
sempat dikepung oleh massa dan 
demonstran. Retno mengaku pen-
galaman itu memberikan pelajaran 
yang sangat luar biasa bagi Retno 
muda yang sedang mulai merintis 
karir di dunia diplomat.  
Sebagai diplomat, ketika menang-
gapi adanya kedekatan khusus di 
dalam sejarah hubungan Indonesia 
dan Belanda, Retno mengatakan 
bahwa sejarah yang sudah ada bu-
kan untuk terus menerus diperma-
salahkan. “Justru hubungan spesial 
yang ada antara Indonesia dan 
Belanda ini tinggal diberikan makna 
dalam konteks kekinian dan diman-
faatkan dengan baik untuk kepentin-
gan bangsa Indonesia, antara lain 
untuk diplomasi politik dan diplomasi 

ekonomi”.  
Retno menitipkan pesan untuk pela-
jar Indonesia, terutama yang ada di 
Belanda, untuk menjaga attitude 
pergaulan. Karena pelajar Indonesia 
yang di Belanda adalah sekaligus 
cermin Negara Indonesia di mata 
asing. Pelajar adalah agen budaya 
yang diharapkan mampu mengenal-
kan budaya Indonesia yang baik di 
mata dunia. Beliau mengaku bangga 
dengan pelajar-pelajar Indonesia. 
“You are much smarter than my gen-
eration. Mereka yang telah meng-
enal dunia sejak dini, memiliki 
wawasan dan pengalaman yang le-
bih luas. Semakin mengenal banyak 
orang, semakin mengenal banyak 
budaya, membuat kita mampu ber-
toleransi dengan sesama. Hal ini jan-
gan membuat kita menjadi som-
bong. Kita bagus juga bukan berarti 
orang lain lebih jelek dan jangan per-
nah menjelekkan orang lain demi 
kebaikan kita,” demikian pesannya.  
Duta besar Retno Marsudi akhirnya 
menutup perbincangan hari itu den-
gan menceritakan bahwa beliau me-
mang sudah bercita-cita menjadi 
diplomat sejak kecil. Adalah program 
TVRI di masa itu, “Dunia Dalam 
Berita”, yang memberikan inspirasi 
bagi Retno kecil untuk memiliki cita-
cita yang besar. “One day I can fly by 
my own,” Demikian yang selalu 
Retno kecil ucapkan di setiapkali ia 

melihat pesawat terbang melintas di 
langit. Kini, Retno kecil telah berhasil 
mewujudkan mimpi-mimpi be-
sarnya: menjelajah lima benua dan-
menjadi Duta Besar wanita yang per-
tama di dalam sejarah Kementerian 
Luar Negeri di Indonesia.  
(Akhirta Atikana dan Nila Fariza 

Azilia Patty ) 

Retno Marsudi (kedua dari kanan) bersama Reonaldus, Sekjen PPI 
Belanda (paling kiri) dan tim redaksi Jong Indonesia (foto: dok JI) 
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Sejak bergabung di Kementerian 
Luar Negeri pada tahun 1986, Retno 
Marsudi telah bertugas antara lain 
sebagai Deputi Direktur bidang ker-
jasama ekonomi, Kepala Bagian Eko-
nomi di KBRI Den Haag, Kepala 
Bagian yang bertanggungjawab un-
tuk isu-isu lingkungan di Direktorat 
Kerjasama Ekonomi Multilateral, 
dan juga sebagai Press Officer di 
KBRI Canberra. 

 2001-2003: Direktur Kerjasama 
Inter-Regional Amerika dan 
Eropa 

 2003-2005: Direktur untuk Ker-
jasama Bagian Eropa Barat 

 2005-2008: Duta Besar di Kera-
jaan Norwegia dan Republik 
Islandia 

 2008-2012: Direktur Jendral 
bagian kerjasama Amerika dan 
Eropa 

 2012: Duta Besar Indonesia un-
tuk Kerajaan Belanda 
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Rem Koolhaas (Sumber: Courtesy of OMA) 
 

Ketika diminta untuk menulis tentang sosok arsitek, langsung terlintas 
di kepala sebuah nama, Rem Koolhaas. Kenapa Rem Koolhaas? Siapa 
dia? Bagi masyarakat awam nama ini hanya terdengar seperti sebuah 
nama seorang Belanda biasa. Tapi bagi sebagian orang yang ber-
kecimpung dan bergelut di dunia per-arsitekturan Rem Koolhaas telah 
membuat nama sendiri dan tentu saja ada alasan lain kenapa profil be-
liau diangkat untuk menjadi salah satu artikel di majalah Jong Indone-
sia. 
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een jonge’ in Jakarta 
Anak dari seorang novelist, script-
writer dan critic ini mewarisi bakat 
ayahnya sejak dia mulai belajar 
scriptwriting di the Netherlands Film 
and Television Academy Amster-
dam. Lahir di Rotterdam pada 17 
November 1944, Rem muda sem-
pat menghabiskan waktu di Jakarta 
pada umur 8 tahun sejak tahun 
1952-1955 untuk ikut bersama 
ayahnya Anton Koolhaas yang diun-
dang untuk mengadakan cultural 
programme di Jakarta. Anton Kool-
haas yang menulis tentang 
dukungannya terhadap peralihan 
otonomi Indonesia dari kolonialisasi 
Belanda ini, mengajak keluarganya 
untuk pindah ke Jakarta. Rem beru-
jar, “Diusia itu merupakan saat-saat 
penting dalam hidupku, saya benar-
benar hidup seperti orang Asia”. 
Tinggal dan mengalami sendiri ma-
sa transisi Indonesia dari kolonial 
Belanda membuatnya memahami 
segi kehidupan kemiskinan pasca 
perang. Memori inilah yang 
dikatakan sebagian kritikus dan 
pengamat arsitektur mendasari 
pemikiran Rem dan menjadi kritikus 
sosial sebelum dia berkecimpung di 
dunia arsitektur. 
Ternyata bakat Rem bukan hanya 
diturunkan oleh ayahnya saja, tapi 
juga kakeknya yang seorang murid 
dari arsitek legendaris Belanda 
Hendrik Petrus Berlage sebelum 
akhirnya dia membuka praktek 
sendiri. Rem sepertinya menikmati 
dunia arsitektur terbukti dengan dia 
menuntut ilmu di Architectural Asso-
ciation School of Architecture di 
London dan dilanjutkan di Cornell 
University in New York. Mensiner-
gikan bakat di bidang kritik dan arsi-
tektur, terobosan Rem muda dimu-
lai dengan menerbitkan sebuah bu-
ku, Delirious New York, yang 
mengkritik tentang hubungan antara 
kehidupan sosial yang dibentuk 
oleh gedung-gedung pencakar 
langit Manhattan.   

CCTV headquarters, Beijing 

Sepak Terjang Rem Koolhaas 
Sejak menerbitkan Delirious New 
York nama Rem mulai dilirik dan 
merupakan langkah awal karirnya. 
Pada tahun 1980 bersama bebera-
pa rekan dan istrinya yang juga arsi-
tek, Rem mendirikan sebuah firma 
bernama OMA (Office of Metropoli-
tan Architecture) di London dan pa-
da akhirnya pindah ke Rotterdam 
pada saat mengerjakan beberapa 
proyek di Belanda. Sebagai seorang 
kritikus sosial, penulis, urban Plan-
ner dan arsitek, Rem telah diakui di 
dunia internasional melalui publikasi 
dan desain arsitektur di beberapa 
negara di dunia yang memenangkan 
beberapa kompetisi dan juga 
penghargaan internasional. Melalui 
OMA Rem Koolhaas ingin mem-
perkenalkan pemikiran-pemikiran 
dan pandangannya terhadap dunia 
tentang konsep desain arsitektur 
kekinian/kontemporer yang elegan, 
inovatif dan advance dengan 
menggunakan material baru dan 
teknologi mutakhir di bidang kon-
struksi bangunan. Firma OMA dan 
Rem Koolhaas memiliki  cara sendiri 
dalam pendokumentasian proyek, 
fotografi dan hasil kerja mereka yai-
tu melalui publikasi  buku, seperti 
S,M,L,XL yang edisi pertamanya 

diterbitkan pada tahun 1995 dan 
menyusul Contents yang terbit pada 
tahun 2004. Sehingga dengan ini 
nama Rem Koolhaas semakin me-
nancapkan cakarnya di dunia per-
arsitekturan. 
Pemenang Pritzker Prize Award 
pada tahun 2000, sebuah penghar-
gaan yang diberikan kepada arsitek 
yang karya-karyanya mendemon-
strasikan kombinasi antara kualitas, 
visi dan komitmen dan kontribusi 
terhadap kemanusiaan dan ling-
kungan binaan dunia arsitektur, 
Rem Koolhaas semakin disegani di 
dunia arsitektur dengan julukan the 
cutting-edge architect untuk visi dan 
terobosan desain. Proyek konstruksi 
OMA tersebar mulai dari China, Er-
opa dan Amerika. Mulai dari sebuah 
rumah kecil di Lille Perancis, sampai 
dengan markas stasiun CCTV di 
Beijing China yang sekarang men-
jadi landmark Beijing.  
 
Pro dan Kontra 
Penerima anugrah Golden Lion of 
the Venice Biennale of Architec-
ture for lifetime achievement pada 
tahun 2010 ini tidak hanya 
mengkritik tetapi juga di kritik. 
Banyak rekan-rekan sejawatnya 
dan juga pengamat yang  berang-
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gapan bahwa desain-desain Rem 
hanyalah ditujukan untuk kalangan 
atas dan negara-negara dengan 
politikus-politikus kaya yang ingin 
memperoleh ketenaran dan nama 
melalui desain-desain bangunan 
yang bisa dijadikan landmark. Di 
Belanda sendiri desain dan 
proyeknya tidak menjadi landmark 
karena memang kondisi aturan di 
Belanda yang lebih ketat dibanding-
kan banyak negara-negara lain di 
luar Eropa.  Berbicara tentang tata 
kota, Belanda sangat terkenal 
dengan konsepnya yang mensiner-
gikan antara urban dan rural, kare-
na luas geografi yang terbatas, Bel-
anda selalu memanfaatkan hub-
ungan antara wilayah pedesaan dan 
perkotaan dalam satu kesatuan de-
sain dengan skala yang besar dan 
pendekatan desain yang tidak han-
ya top-down tapi juga bottom-up. 

Untuk ukuran seseorang yang be-
rasal dari Belanda, Rem lebih 
menggemari konsep urban culture,  
oleh karena itu banyak karya-
karyanya lebih diminati di luar Be-
landa. Atas dasar inilah, as rumor 
has it, bahwa visi dan dan terobo-
san desain Rem tidak terlalu di-
senangi oleh rekan-rekan se-
jawatnya di Belanda.  
Tahun 2008 lalu Rem diminta untuk 
merancang water front generic city 
di Dubai yang mengintegrasikan 
sebuah fungsi ekonomi kota yang 
compact dan padat kedalam satu 
kesatuan desain kota masa depan 
yang generic dan iconic, sama se-
perti memindahkan Manhattan ke 
dataran padang pasir, yang sangat 
sesuai dengan Dubai yang kaya 
dan semakin berkembang pesat. 
Kutipan yang diambil dari inter-
viewnya bersama salah satu inter-

net media, "Is the contemporary city 
like an airport--'all the same'?" Like 
airports, which are   all modern in 
exactly the same way, the generic 
city has no identity--no past, no fu-
ture, no identity, no distinc-
tion.”  (Shindi Indira) 
 

(Disadur/ku�p dari berbagai sumber) 

h�p://www.notablebiographies.com/news/Ge-La/Koolhaas-Rem.html 

h�p://en.wikipedia.org/wiki/Rem_Koolhaas 

h�p://www.oma.nl/ 

h�p://www.pritzkerprize.com/about/purpose.html 

h�p://www.danwei.org/architecture/cctv_and_koolhaas_deflect_rumo.php 

h�p://web.mit.edu/newsoffice/2006/koolhaas-1122.html 

h�p://onewaystreet.typepad.com/one_way_street/2008/03/the-generic-cit.html 

Water Front City, Dubai 
(Sumber: Courtesy of OMA) 
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Publik kecewa melihat penurunan 

tensi kewibawaan kekuasaan saat 

ini. Di tengah pesimisme terhadap 

orientasi perpolitikan penuh 

korup, rakyat juga diperhadapkan 

maraknya perilaku kejahatan 

sosial: perampokan, penipuan, 

pembobolan bank hingga ber-

bagai teror yang memporak-

poranda tungku rasa aman 

“rakyat marhaen” di republik ini.  

Kecemasan soal identitas dan 

harga diri bangsa makin kuat 

menegasi masyarakat kecil. Buruh 

murah dengan jaminan sosial-

kesehatan seadanya dan ter-

ancam “dirumahkan” hingga 

bangkrutnya usaha-usaha mas-

yarakat (menengah ke bawah) 

akibat banjirnya produk asing 

adalah ekses tragis kapitalisasi 

yang memaksa rakyat “buang 

handuk” lebih dini dari seluruh 

perjuangan nasibnya.  

Negara sepertinya tak punya 

deposit kharisma mencegah 

segala ekspansifisme ideologi 

penjarahan sumber daya bangsa 

yang merusak cita-cita kese-

jahteraan bangsa. Modal sosial 

menipis di tengah kelangkaan 

kepemimpinan bangsa yang 

profetis. 

Kesenjangan ekonomi di depan 

mata terus mereduksi kese-

jahteraan rakyat terpinggir (buruh 

pabrik, nelayan, petani, pedagang 

kecil). Sejak  tahun 1995 saja 

disinyalir 200 konglomerat ter-

besar ditengarai telah menguasai 

58 persen PDB Indonesia. Sisanya 

24 persen dan 10 persen dikuasai 

BUMN dan badan usaha 

menengah (Baswir, 2010). Bela-

kangan  orang-orang kaya baru 

mucul berdasarkan survey Forbes 

dengan pendapatan fantastis 

antara US$ 250 juta sampai US$ 

500 juta.  

Laporan World Wealth Report 

mengatakan pertumbuhan orang 

terkaya di Indonesia ada pada 

urutan ketiga setelah Singapura 

dan India. 40 orang terkaya 

Indonesia tersebut memiliki aset 

triliunan dan menguasai usaha 

strategis. Sebaliknya 32 jutaan 

rakyat terus direnggut kemiskinan. 

Ketimpangan kesejahteraan jadi 

lukisan buram Indonesia yang 

tragis. Sejak 2003 dan 2010 

indeks koefisien gini kita me-

ningkat yakni 0,32 dan 0,38. 

Reformasi ternyata tak mengubah 

segalanya selain fenomena ganti 

baju politisi yang hipokrit dan tak 

becus mengelola kebijakan-

kebijakan produktif. 

Laparnya kekuasaanLaparnya kekuasaanLaparnya kekuasaanLaparnya kekuasaan    

Ratapan kemiskinan rakyat hanya 

disahuti deretan program katarsis 

yang pada gilirannya mencap 

rakyat sebagai anak tiri dan 

pengemis kebaikan kekuasaan 

semata. Pada akhirnya yang di-

dapatkan rakyat cuma remah-

remah pembangunan. Bongkahan 

rezekinya dikeroyok para pejabat 

kelas pungli. Program peng-

urangan subsidi BBM pun kelak 

hanya akan memupuk budaya 

birokrasi pungutan (collect money 

bureaucracy) di tengah 

berjibakunya rakyat dengan harga 

kebutuhan yang melangit. Andai 

berbagai kebijakan yang mene-

kankan penyelesaian (threatment 

recommendation) seperti eli-

minasi korupsi serius dijalankan 

pemerintah tanpa kompromi, 

rakyat tentu tidak seskeptis ini. 

Masalahnya agenda pembe-

rantasan korupsi yang merupakan 

indikator keberanian moral pe-

merintah dalam menegakan 

pemerintahan yang bersih  hanya 

    
“Kita hendak mendirikan satu negara semua buat semua, bukan buat satu orang, 

bukan buat satu golongan baik golongan banagsawan maupun golongan orang kaya 
tapi semua buat semua” (Pidato Soekarno pada hari lahir Pancasila, 1 Juni 1945). 
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habis di telan kata-kata. Moral 

dan keberanian istana melawan 

patologi korupsi selalu saja ter-

sandera oleh transaksi kepen-

tingan hitam yang berme-

tamorfosis menjadi “ideologi” 

bumper para borjuis demokrasi. 

Mereka sangat militan meng-

atasnamakan demokrasi bercita 

rasa liberalisme untuk meyus-

tifikasi berbagai kebijakan yang 

ujung-ujungnya menyengsarakan 

rakyat seperti ikut menghan-

curkan daya dukung lingkungan 

sebagai hunian ekonomi rakyat.  

Presiden misalnya mengeluarkan 

PP 02/2008 yang memudahkan 

pembabatan hutan lindung untuk 

tambang dengan hanya mem-

bayar paling mahal Rp.300 per 

meter per tahun untuk sewa 

lahan. Menteri Kehutanan Zulkifli 

Hasan mencanangkan 1,5 juta 

kawasan hutan lindung untuk 

dialihfungsingkan diantaranya 

14.000 ha TN Bogani Nani Warta-

bone (Gorontalo) yang diberikan 

kepada PT. Gorontalo Minerals. 

Kawasan konservasi lain terancam 

mengalami nasib serupa yakni TN 

Wanggameti – Laiwanggi (NTT), 

TN Batang Gadis (Sumut) dan TN 

Lalobata-Aketajawe (Maluku). 

Padahal proyek tambang selalu 

menghadirkan ironi dan litani 

buat rakyat. Bukannya rakyat tam-

bah sejahtera justeru dibanyak 

propinsi yang ada proyek per-

tambangannya (dari 10 propinsi 

miskin di Indonesia, 8 diantaranya 

propinsi kaya SDA), rakyat makin 

miskin. Contoh di Papua dan 

Papua Barat sebagai propinsi 

termiskin yang mencapai 36,80% 

dan 34,88%. Ini terjadi karena 

kerusakan wilayah pesisir akibat 

keracunan limbah pertambangan, 

ribuan hektar pertahun lahan 

persawahan dikonversi menjadi 

areal pertambangan bahkan 

pemukiman masyarakat digusur 

dengan pendekatan premanisme 

(catatan awal Jatam, 28/1/2011) 

sebagai wujud greedy of power. 

Hal buruk ini rupanya mampu 

dikafani oleh predikat picisan 

negara luar sebagai negara 

demokrasi. Seolah-oleh peme-

rintah sudah menjamin 

pemenuhan hak-hak azasi rakyat-

nya. Padahal di tengah itu banyak 

yang mempertanyakan integritas 

politisi: (1) apakah kekuasaan ha-

nya demi pertaruhan kredibilitas, 

popularitas semu demi me-

nopang kekuasaan prosedural, (2) 

ataukah kekuasaan hanya proyek 

mencari makan seperti dogma 

machiavelis.  

Jika dua hal ini yang merajam 

watak politisi dalam demokrasi 

kita maka sudah tentu politik akan 

dijalankan menurut mesin kon-

sumtifisme-destruktif yang mena-

fikan moral habit. Sehingga 

kesadaran moral politik hanya 

menjadi catatan kaki yang tidak 

menyumbangkan kredit apa-apa 

bagi kualitas perpolitikan dan 

demokrasi di negeri ini.    

Negara milik penguasaNegara milik penguasaNegara milik penguasaNegara milik penguasa    

Padahal demokrasi sangat me-

negasi berbagai upaya manipulasi 

dan persekongkolan jahat terlebih 

atas nama promiskuitas politik 

kekuasaan. Sebaliknya demokrasi 

selalu respek terhadap solidaritas, 

keadilan serta kesejahteraan.  

Itulah sebabnya Herbert Croly 

dalam Patrick J Deneen (Demo-

cratic Faith, 2005) mengatakan 

baik dalam untung maupun 

malang, demokrasi tidak lepas 

dari aspirasi yang menjangkau 

kesempurnaan kualitas kema-

nusiaan rakyat.  

Inilah elegi demokrasi yang me-

masung politik konstruksi kekua-

saan kita. Meritokrasi,  rasionalitas, 

integritas, kemanusiaan, hanya 

menjadi sampah di tengah 

“kejernihan” hasrat politisi mele-

lang kekuasaan. Bahkan partai 

politik sebagai saluran represen-

tasi kebutuhan rakyat pun men-

galami lesuh darah dalam meng-

artikulasikan kebutuhan rakyat 

selain menjadikan para kadernya 

sebagai sapi perah rente politik. 

Partai politik kini tak ubahnya ter-

minal para petualang kekuasaan. 

Negeri ini masih dibanjiri momen-

tum kekuasaan kepentingan ten-

tatif yang mengabdi pada uang 

dan sirkulasi 5 tahunan kekua-

saan. Kekuasaan sulit tunduk pada 

suara rakyat. Karena rakyat telan-

jur disederajatkan dengan sandal 

jepit usang tempat melekatnya 

kaki-kaki kekuasaan mengejar 

rente di tiap sudut wilayah bangsa 

dengan menggunakan kaca mata 

kuda bahwa politik hanyalah per-

soalan siapa mendapat apa dan 

bagaimana.    

Rupanya benar, negara ini hanya 

menjadi milik penguasa, bukan milik 

semua untuk semua. (Umbu TW 

Pariangu, Dosen Undana, Kupang; 

Mahasiswa Pascasarjana FISIPOL 

UGM ) 
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Alkisah, seorang nenek yang 

mencuri singkong di pekarangan 

milik sebuah perusahaan. Dalam 

persidangan, nenek renta itu 

membela diri bahwa per-

buatannya tersebut dilakukan 

karena keterpaksaan. Anaknya 

tengah sakit keras, dan sang cucu 

dilanda lapar. Singkat cerita pen-

gadilan menjatuhkan pidana 

denda 1 juta rupiah atau penjara 

2,5 tahun karena perbuatannya 

itu. Menariknya, hakim pada 

akhirnya mendenda para 

pengunjung sidang, agar turut 

menanggung pidana yang di-

jatuhkan pada nenek. Dalam 

waktu yang tak terlalu lama 

terkumpullah uang untuk sang 

nenek termasuk dari kantung 

sang hakim, yang digunakan un-

tuk membayar pidana denda.  

Sang nenek bebas dari nestapa 

penjara. 

Hanya merupakan rekaan sema-

ta, kisah berjudul “Pencuri Sing-

kong dan Hakim Hebat” yang 

disebarluaskan oleh akun Face-

book salah satu instansi penegak 

hukum di Jawa Timur itu belum 

lama ini menjadi topik hangat di 

berbagai jejaring sosial. Kisah itu 

pada umumnya memancing ban-

yak komentar yang pada 

umumnya memuji. Ada semacam 

kesamaan di dalam apresiasi 

masyarakat  terhadap kisah ter-

sebut: kerinduan akan hakim 

yang bijak, di kala dunia peradi-

lan di tanah air begitu miskin da-

lam mengejawantahkan nilai 

keadilan. Akan tetapi benarkah 

kisah tersebut memang benar-

benar mengandung pesan keadi-

lan? Pengadilan seper. itukah 

yang dibutuhkan oleh masyara-

kat kita? Sungguh, perlu .njauan 

kasus tersebut dari op.k filsafat 

kenegaraan dan hak asasi ma-

nusia. 

Alih-alih turut memberi apresiasi, 

tulisan ini mengkhawa.rkan bah-

wa hikmah yang diambil masy-

arakat boleh jadi justru rancu 

dengan esensi dan logika berke-

hidupan hukum yang demokra.s 

dan populis yang tengah dicita-

kan oleh bangsa ini. Kerancuan 

pertama adalah manakala penga-

dilan menjatuhkan denda kepada 

pengunjung persidangan dengan 

alasan masyarakat turut bersalah 

karena telah membiarkan si ne-

nek kelaparan dan akhirnya men-

jadi pencuri.   

Kontraproduk.f bagi komitmen 

kita dalam bernegara hukum ma-

nakala masyarakat awam mema-

hami apa yang dilakukan hakim 

tersebut sebagai suatu bagian 

dari hukum formal yang berlaku 

di tanah air. Solidaritas sosial da-

lam kisah di atas bisa saja terjadi 

seper. ditunjukkan dalam 

gerakan ‘koin untuk Prita’ 

maupun gerakan ‘sejuta sandal’ 

yang terjadi baru-baru ini. 

Meskipun demikian, hal itu 

bukanlah suatu bagian dari 

pencapaian keadilan nan 

mengikat di ruang sidang. Lebih 

tepat jika pengumpulan dana 

yang dilakukan oleh masyarakat 

pengunjung sidang dilakukan 

sebagai sebagai gerakan moral 

guna memprotes peradilan dan 

bukan putusan yang berasal dari 

hakim terlebih berupa 

penjatuhan denda yang formal 

dan mengikat sifatnya. 

Kalaupun penjatuhan denda 

seper. diatas tak hendak 

dipermasalahkan apalagi 

diperbandingkan dengan format 

dan prosedurnya dalam realitas 

hukum, tetap saja hukuman 

terhadap masyarakat yang 

dijatuhkan hakim pada peng-

unjung sidang sungguh-sungguh 

bertentangan dengan logika 

bernegara hukum yang menjun-

jung .nggi hak asasi manusia. 

Alih-alih menghukum pengun-

jung sidang yang notabene 

warga negara, amat disayangkan 

mengapa dalam  kisah itu hakim  

sama sekali .dak memper-

hitungkan peran negara dalam 
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.ndak pidana yang dilakukan si 

nenek? Mengapa pengadilan tak 

memperhitungkan kelalaian pe-

merintah daerah di mana si 

nenek itu berdiam dengan 

mengkompensasikannya melalui 

putusan yang seringan mungkin 

pada si nenek? Bukankah ada 

andil negara dalam terjadinya 

perbuatan pidana si Nenek, 

yakni membiarkan si nenek 

miskin serta lapar sehingga 

memaksanya untuk mencuri?  

Dalam perspek.f hukum hak 

asasi manusia, adalah tugas 

negara untuk menjamin warga 

negaranya untuk bebas dari rasa 

lapar, bebas dari kemiskinan. 

Menjadi  kewajiban hukum dan 

moral sekaligus bagi mereka 

yang berada di pemangku 

jabatan ekseku.f untuk 

mengupayakan dengan sungguh 

agar  tak satupun perut warga 

negara kosong  hanya karena 

miskin. Jika negara bisa 

menjamin .ada rakyatnya yang 

kelaparan, maka perbuatan 

pidana karena perut  lapar 

sebagaimana dilakukan si nenek 

dalam kisah tersebut tak perlu 

sampai terjadi.  Untuk itu ber-

bagai cara harus dilakukan 

negara seper. menciptakan 

iklim yang membuka lapangan 

pekerjaan, menyediakan jaring 

pengaman sosial, maupun 

memelihara mereka yang jompo 

dan telantar dan tak lagi mampu 

menopang kehidupannya sen-

diri. Mengapa demikian? Tak 

lain karena negara ada untuk 

melindungi  warganya bukan 

untuk mencari keuntungan 

masyarakat. 

Kisah tersebut merefleksikan 

kondisi peradilan di Indonesia 

yang senyatanya ada. Sepintas 

pengadilan menjunjung .nggi 

hukum dan keadilan tetapi 

putusan yang dijatuhkan .dak 

berangkat dari paradigma 

negara hukum yang berke-

daulatan rakyat. Kenda. peng-

adilan sebagai kekuatan yudisial 

adalah kekuasan yang di-

idealkan merdeka dari campur 

tangan pemerintah, kisah 

tersebut menguatkan sinya-

lemen betapa pengadilan hingga 

kini masih menjadi corong 

paham  negara keku-asaan yang 

pandai-pandai melindungi 

pejabat negara yang tak becus 

dalam menjabat dan di sisi lain 

begitu mudahnya menghukumi 

warga. 

Kisah tersebut seakan meng-

uatkan asumsi yang selama ini 

berkembang bahwa pelanggaran 

hak asasi manusia yang berujung 

pada penderitaan rakyat tak 

sekali-kali dapat dipertanggung-

jawabkan pada negara. Alih-alih 

mampu mengingatkan bahkan 

memaksa para penyelenggara 

negara untuk memenuhi 

kewajibannya asasinya, hukum 

buatan hakim dalam kisah itu 

justru menjadi simbol  represi 

terhadap warga negara yang 

harus menanggung derita untuk 

keduakalinya atas perbuatan 

yang sebenarnya terjadi akibat 

kegagalan mereka para 

penyelenggara negara.  

(Manunggal	 K	 Wardaya,	 Dosen	

FH	 UNSOED	 dan	 PhD	 peneliti	 di	

Radboud	 Universiteit,	 Nijmegen,	

email:	 wardaya@jur.ru.nl	 /	 ma-

nunggal.wardaya@gmail.com) 
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Bencana adalah peris�wa atau 

rangkaian peris�wa yang 

mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan, 

baik oleh faktor alam dan/atau 

faktor non alam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan 

�mbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak 

psikologis (UU No. 24 Tahun 

2007). Tentunya dampak bencana 

mengkhawa�rkan komunitas 

yang berada di lokasi bencana.  

 Bersahabat dengan an-

caman adalah pilar utama yang 

membangkitkan op�misme 

manusia dalam menghadapi 

bencana. Bila dipotret dari peta 

bencana, Indonesia adalah dae-

rah ring of fire. Hampir seluruh 

kepulauan Indonesia rentan 

bencana terkecuali pulau kali-

mantan.  

 Potret buram ini �dak ha-

rus dirisaukan, apabila kapasitas 

masyarakat melebihi ancaman. 

Resiko bencana menjadi kecil 

seiring meningkatnya kapasitas 

masyarakat terhadap bencana. 

Sebaliknya bencana membawa 

keraguan publik bila kapasitas 

dirinya sangat rendah dibanding 

dengan �mbulnya ancaman. Ini 

dibutuhkan penanggulangan 

bencana yang inheren dan koher-

en dengan berbasis pada analisis 

asset penghidupan; manusia, 

alam, fisik, sosial dan finansial. 

Apakah kelima aset penghidupan 

ini sungguh dipersiapkan untuk 

menghadapi kondisi kedaruratan. 

 Penanggulangan bencana 

adalah seluruh rangkaian hal yai-

tu: memahami dan memetakan, 

kegiatan yang melipu� aspek 

perencanaan bahaya; memantau 

dan meramalkan peris�wa dan 

penanggulangan bencana sebe-

lum, saat peris�wa yang akan 

segera terjadi; memproses dan 

sesudah terjadi bencana yang 

mencakup dan menyebarkan 

peringatan kepada pihak 

pencegahan, mi�gasi, kesiapsi-

agaan, tanggap berwenang dan 

kepada masyarakat; dan darurat 

dan pemulihan. Melakukan �nda-

kan mes�nya tepat waktu sebagai 

peringatan. Sedangkan, pencega-

han adalah upaya yang dilakukan 

untuk mencegah terjadinya 

bencana dan jika mungkin 

pengkajian/analisis risiko adalah 

suatu upaya menghilangkan sama 

sekali atau metodelogi untuk 

menentukan sifat dan ancaman 

sebatai cakupan risiko dengan 

melakukan analisis meminimal-

kan bencana-bencana lingkungan, 

terhadap potensi bahaya dan 

mengevaluasi teknologi dan bi-

ologi terkait.  

 Paradigma penanggulan-

gan bencana yang bernuansa 

tanggap darurat mes�nya diubah 

menjadi Pengurangan Resiko 

Bencana. Atau diungkap dalam 

sebuah adagium “lebih baik dio-

ba� daripada disembuhkan”. Be-

rar� upaya preven�f lebih mu-

jarab dibanding dari upaya ku-

ra�f. Begitupun dalam konteks 

kebencanaan,  masyarakat se-

mes�nya dipersiapkan secara dini 

dipersiapkan sebelum datangnya 

bencana.  

 Analisis risiko didasarkan 

pada peningkatan kesadaran dan 

pendidikan publik, �njauan ten-

tang ciri-ciri teknis bahaya, seper-

�: merubah sikap dan perilaku 

terkait dengan lokasi, dampak 

kerusakan, frekuensi dan pengu-

rangan risiko bencana berperan 

dalam kemungkinan, serta di-

aksentuasikan pada analisis ten-

tang meningkatkan suatu 

“budaya pencegahan”. Aspek 

fisik, sosial dan ekonomi dari ke-

rentanan investasi bencana dan 

cara-cara biaya/manfaat, �nda-

kan-�ndakan sekaligus memberi 

per�mbangan khusus pada 
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Pengelolaan risiko bencana.  

 Berbagai kajian sektoral 

perlu dilakukan dalam bidang 

pertanian, transportasi, pendidi-

kan, kesehatan maupun usaha 

kecil dan menengah. Kajian-kajian 

ini harus disertai penilaian risiko 

bencana, termasuk analisis dam-

pak bencana di masa lalu. Keren-

tanan infrastruktur sosial dan 

fisik, serta implikasi risiko 

bencana terhadap pembaruan 

dan perubahan-perubahan 

struktural yang tengah dijalankan. 

Kajian-kajian ini juga harus men-

jelaskan �ndakan-�ndakan yang 

perlu dilakukan untuk mengu-

rangi risiko, termasuk 

penyesuaian tujuan-tujuan dan 

kegiatan lain yang direncanakan.  

 Dari pemahaman ini, bio-

regional NTT yang berkarakter 

kepulauan dan termasuk kawasan 

ring of fire. NTT juga memiliki 

banyak pulau yang gersang, 

terkecuali wilayah Maggarai. Ma-

lah di beberapa tempat di Pulau 

Timor, Sumba dan Flores memiliki 

keterbatasan air. Iklan “sumber 

air su dekat, kotong �dak terlam-

bat lagi adalah sebuah ungkapan 

yang ironis bagi masyarakat Ti-

mor.  

 Di tengah krisis ekologi, 

pemerintah provinsi NTT dan 

pemerintah kabupaten menge-

luarkan begitu banyak Surat 

Kuasa Pertambangan (SKP). Ke-

bijakan ini dinilai �dak sinkron 

dengan paradigma pengurangan 

resiko bencana.  

 Upaya perlindungan 

ekologi hendaknya menjadi suatu 

hal yang �dak bisa ditawar. Pros-

es pemulihan ekologi melalui per-

luasan wilayah kawasan penyang-

gah dan perbaikan atas sistem 

pertanian berkelanjutan perlu 

mendapat perha�an serius 

pemerintah. Tidak ada ar�nya 

bila se�ap kabupaten sudah dihi-

asi dengan BPBD (singkatan dari?) 

dan program penanggulangan 

bencana tetapi proses peng-

gerukan alam dan pengrusakan 

(pertambangan) oleh Dinas Per-

tambangan dan Energi melalui 

�ndakan eksploitasi terus dil-

akukan. Argumentasi dasarnya 

adalah peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Ini adalah se-

buah kebijakan yang �dak siner-

gis. Kiat pemulihan ekologi men-

jadi semu dan harapan akan pen-

ingkatan PAD menjadi absurd. 

 Padahal, ada begitu ban-

yak kearifan lokal di NTT yang 

bernuansakan perlindungan bumi 

dan pengurangan risiko bencana 

itu diakomodir dalam kebijakan 

pemerintah. Tidak akan mengu-

rangi otoritas pemerintahan di 

NTT bila kearifan itu diakomodir 

dan diselaraskan dengan ke-

bijakan pemerintahan.  

 Mayoritas penduduk NTT 

(petani) dan berbagai mata pen-

caharian lainnya yang masih ber-

gantung pada kondisi keseim-

bangan ekologi. Diyakini pencip-

taan iklim mikro dapat memper-

baiki pendapatan mayoritas 

penduduk NTT yang masih sangat 

bergantung pada alam. 

  

Perubahan Iklim dan Dampak-

nya 

 Perubahan iklim, climate 

change adalah suatu perubahan 

sta�s�k yang signifikan pada pen-

gukuran keadaan rata-rata atau 

ke�dakkonsistenan iklim di suatu 

tempat atau daerah selama peri-

ode waktu yang panjang, yang 

diakibatkan baik secara langsung 

maupun �dak langsung oleh dam-

pak kegiatan manusia pada kom-

posisi atmosfer global atau oleh 

ke�dakkonsistenan alam. 

 Perbincangan perubahan 

iklim menjadi interest para pihak 

di berbagai level, mulai dari kon-

frensi �ngkat �nggi pemerintah 

antar negara, �ngkat nasional 

dan daerah, bahkan sampai pada 

�ngkat perbincangan masyarakat 

sehari-hari. Kesadaran para pihak 

akan pen�ngnya menyusun ke-

bijakan, strategi dan �ndakan 

mi�gasi dan adaptasi perubahan 

iklim serta dampaknya semakin 

dirasakan. Perubahan iklim pun 

ditenggarai berkontribusi pada 

peningkatan frekwensi dan inten-

sitas ancaman/bahaya bencana 

yang terkait iklim (climate related 

hazards) seper� banjir, longsor, 

kekeringan, gelombang panas, 

badai, kebakaran, dll yang beru-

jung pada meningkatnya risiko 

dan dampak bencana.  

 Bencana banjir, 

kekeringan, badai, longsor dan 

kebakaran hutan telah me-

nyebabkan banyak kehilangan 

nyawa manusia dan penghidupan 

terkait dengan iklim, serta han-

curnya ekonomi dan infrastruktur 

sosial dan kerusakan lingkungan. 
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Di banyak tempat di dunia, fre-

kuensi dan intensitas bencana ini 

cenderung meningkat 

(Sivakumar, 2005). Banjir dan ba-

dai mengakibatkan 70% dari total 

bencana dan sisanya 30% diakiba-

tkan oleh kekeringan, longsor, 

kebakaran hutan, gelombang pa-

nas, dan lain-lain.  

 Pembentukan Dewan Na-

sional Perubahan Iklim melalui 

Pepres Nomor 46 Tahun 2008 

dan penyusunan Rencana Aksi 

Nasional untuk Mi�gasi dan Ada-

patasi Perubahan Iklim hen-

daknya �dak hanya menjadi 

penghias strukutur namun harus 

diperankan dalam upaya penjina-

kan bencana massif yang terjadi. 

Hal tersebut menjadi pen�ng ka-

rena Indonesia memiliki karakter-

is�k geografis dan geologis yang 

sangat rentan terhadap peru-

bahan iklim, yakni sebagai negara 

kepulauan (memiliki 17.500 pulau 

kecil), memiliki garis pantai yang 

panjang (81.000 km), daerah pan-

tai yang luas dan besarnya popu-

lasi penduduk yang �nggal di dae-

rah pesisir.  

 

Potret Buram Penanganan 

Bencana 

 Gempa berkekuatan 7,2 

skala richter yang diiku� tsunami 

di Kabupaten Kepulauan Menta-

wai, Sumatera Barat menewaskan 

112 orang, 502 lainnya dinya-

takan hilang dan 4.000 keluarga 

mengungsi. Bencana banjir ban-

dang Wasior, Kabupaten Teluk 

Wondowa, Papua Barat menelan 

korban 134 orang. Erupsi Merapi 

hingga hari ini telah menelan 277 

orang, berdasarkan data Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sleman.  

 Sedangkan Propinsi NTT 

juga dilanda berbagai bencana 

(Baca Tabel Bencana). Berbagai 

bencana �dak banyak membawa 

korban jiwa tetapi lebih banyak 

dialami korban material dari war-

ga. Secara sederhana data ini dit-

ampilkan untuk mengukur siklus 

kebencanan di NTT. Tak dipung-

kiri bahwa NTT yang terdiri dari 

beberapa gugus pulau ini juga 

menjadi pelanggan bencana.  

 

 Dari Tabel Bencana di NTT, 

(Januari 2011) , dapat dilihat bah-

wa NTT, Sumba, Timor dan Flores 

serta gugus pulau kecilnya adalah 

kawasan bencana.  Dominasi 

bencana yang terjadi pada awal 

tahun 2011 di NTT adalah Banjir, 

Longsor, pu�ng beliung. Selain 

itu, ada satu peris�wa yang boleh 

diklasifikasi sebagai bencana, sep-

er� tenggelamnya kapal Karya 

Pinang di perairan Sadak-Watu 

Manuk dalam perjalanan dari Pu-

lau Palue menuju Maumere. Da-

lam tragedi itu, 23 orang harus 

menjadi bayaran dari pu�ng beli-

ung dan ke�dakjelasan mana-

jemen angkutan antar pulau di 

NTT. 

 

Dari beberapa bencana yang ter-

jadi terlihat bahwa responsivitas 

Pemerintah Kabupaten di NTT 

terhadap bencana, secara tang-

gap darurat sudah cukup sigap. 

Bahwa hampir seluruh korban 

bencana mendapat perha�an 

pemerintah setempat. Tetapi �d-

ak berar� bahwa pengalaman ini 

membuatnya terbuai dalam Tang-

gap Darurat. Paradigma tanggap 

darurat harus diubah menjadi 

Pengurangan Resiko Bencana 

(PRB), agar kapasitas masyarakat 

dalam menghadapi bencana terus 

di�ngkatkan.  

 

Solusi Mi�gasi Perubahan Iklim 

Disadari atau �dak, perubahan 

iklim telah terjadi akibat berbagai 

permasalahan krisis lingkungan. 

Akar masalahnya, Pemerintah 

Provinsi NTT dan Pemkab se-NTT 

belum maksimal mencerma� ke-

bijakan pengurusan sumberdaya 

alam.  

 

Ada kesan, pengurusan sum-

berdaya alam lebih dikedepankan 

kepen�ngan ekonomi daripada 

kepen�ngan ekologi, sosial dan 

budaya. Akibatnya, kelompok 

tertentu saja yang menguasai 

keuntungan pengelolaan sum-

berdaya alam. Hak Pengelolaan 

Hutan (HPH), Kontrak Karya Per-

tambangan, Hak Pengelolaan 

Pesisir dan Perikanan (HP3) se-

bagai mekanisme formal untuk 

mengeksploitasi sumberdaya 

alam mulai dari pegunungan, hu-

tan, perkebunan, pemukiman, 

pesisir, dan laut atas nama inves-

tasi. Padahal, kita memotret bah-

wa  bencana, dapat disinyalir ter-

jadi di daerah-daerah krisis ekolo-

gi (akibat �ndakan ekstrak�f 

masyarakat dan pemerintah).  
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Waktu Lokasi Bencana Jenis Bencana Korban Respon 

Material Manusia 

Desem-

ber 2010 

TTS, Desa Skinu, 

Kecamatan To-

iananas 

Banjir 38 rumah hilang 

tanpa bekas 

361  KK 

diungsikan 

dari lokasi 

bencana 

Bantuan dari Pemprov dan 

berbagai pihak lain 

15/01/11 KUPANG   

  Liliba Pu�ng Beliung 21 Unit Rumah 

rusak 

- Gubernur serahkan bantuan 

berupa: 1 ton beras, 100 lembar 

terpal, 100 lembar �kar dan 

bahan makanan lainnya seper� 

ikan kaleng, kecap, saus dan 

tomat. 

Novanto Center Kupang se-

rahkan 200 lembar seng. 

Maulafa Pu�ng Beliung 55 Unit Rumah 

rusak 

- 

Oebufu Pu�ng Beliung 38 Unit Rumah 

rusak 

- 

Sikumana Pu�ng Beliung 5   Unit Rumah 

rusak 

- 

Oepura Pu�ng Beliung 35 Unit Rumah 

rusak 

- 

Penfui Pu�ng Beliung 2  Unit Rumah 

rusak 

- 

Nunbaun Sabu Pu�ng Beliung 2  Unit Rumah 

rusak 

- 

Fontein Pu�ng Beliung 2  Unit Rumah 

rusak 

- 

  Total   161 rumah -   

09/01/11 Kupang Cuaca Buruk Bandara El Tari 

ditutup 4 Jam 6 

Maskapai pen-

erbangan tunda 

mendarat Perahu 

Nelayan 

tenggelam dihan-

tam ombak 

  BMKG, menginstruksikan pe-

nutupan bandara. 

    Longsor 7 Penghuni rumah 

di sekitar wilayah 

longsoran diung-

sikan ke rumah 

yang kosong 

-   

11/01/11 Kupang Gelombang 

capai   4-5 

meter 

Pelayaran laut 

dihen�kan 

  BMKG menginstruksikan pe-

layaran kapal lintas pulau di NTT 

15/01/11 BELU 

  Kampung Bere 

Mu�, Desa 

Nanaet, Kec. 

Nanaet Duabesi 

Longsor Jalan Halilulik ke 

Nanaet 

-- - 
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15/01/11 FLORES TIMUR   

  Waibalun, Rt. 10, 

Rw. 03 

Banjir dari 

lereng gunung 

Mandiri 

4 rumah terhanyut 1 korban luka

-luka, There-

sia Ruron 

Warga bergotong royong mem-

bersihkan rumah dan para 

korban yang diterjang banjir. 

  SIKKA   

23/11/20

10 

Sada Watu Ma-

nuk, Sikka 

Karya Pinang 

Tenggelam 

  23 korban 

jiwa, dan 9 

korban be-

lum 

ditemukan 

hingga hari 

ini. 

Pencarian jenasa dilakukan oleh 

Tim SAR dan malah ada 

keterlitaban Pemkab Ende, da-

lam pembangunan posko. 

07-

09/01/11 

Dusun Waila-

mung, Kecamatan 

Wailamung, Keca-

matan Talibura 

Banjir dan 

Gelombang 

Pasang 

Rumah warga dan 

sumur air teren-

dam air. 

127 Warga 

(36 KK) 

(62 Laki-laki 

dan 67 per-

empuan). 

Korban sakit 

perut dan 

pilek. 

Dinsos dan BPBD Sikka turun 

menyerahkan bantuan berupa 

beras, terpal, mie dan bantuan 

obat-obatan dari Kesehatan Sik-

ka 

13/01/11 Desa Nanghale, 

Kecamatan Tali-

bura 

Gelombang 

Laut 

21 rumah teren-

dam air 

- Anggota DPRD Sikka melakukan 

kunjungan lapangan. DPRD 

meminta Pemkab Sikka menga-

lokasikan bantuan kepada 

korban. 

06/02/11 Desa Bhera (Kec. 

Mego) Desa Paga 

(Kec. Paga 

Banjir Puluhan hektar 

sawah terendam 

banjir; 2 ekor sapi 

dan beberapa 

kambing menjadi 

korban 

- BPBD, Pihak Kecamatan, Desa 

dan LSM langsung mengunjungi 

lokasi bencana dan melakukan 

inden�fikasi kerusakan. 

  Desa Samparong Banjir Puluhan rumah 

hancur 

- BPBD melakukan kunjungan 

lokasi dan pembangunan Posko 

Bencana 

  Kelurahan Waio� Gelombang 

Pasang 

49 Rumah rusak 

ringan dan 2 ru-

mah hilang 

- Sudah dibangun Posko Bencana 

  SUMBA TIMUR   

11/01/11   Banjir Jembatan Laijanji 

putus Wulawaijelu 

– Ngadungala 

- Pemkab Manggarai menye-

rahkan 22 ton beras kepada 22 

KK dan 18 ton bagi 379 KK 

  Rambangaru, 

Kecamatan Ha-

haru 

Banjir Tanaman jagung 

dan kacang tanah 

2 ha 

  

  MANGGARAI   

  Pagal Kecamatan 

Cibal dan Wae Rii 

Banjir 422 KK tersebar di 

18 desa di 14 

Kecamatan (Kab 

Manggarai) 

    

    Longsor Menutupi 40 M 

jalan Nggorong - 

Pagal 

- Material sudah disingkirkan se-

hingga kembali normal 
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Mengan�sipasi bencana di NTT, 

pemerintah perlu melakukan 

mi�gasi pada kawasan-kawasan 

daerah ekologi gen�ng akibat 

�ndakan ekstrak�f pemerintah 

misalnya melalui perijianan 

penebangan yang �dak ter-

kontrol secara baik dan perijinan 

pertambangan. Selain itu, dil-

akukan pendidikan ekologi bagi 

rakyat agar terus membangun 

kultur cinta lingkungan. Ini 

bukan suatu hal baru sebab 

secara historis, hampir seluruh 

kepercayaan lokal itu bernuansa 

kosmosentris ar�nya percaya 

pada kekuatan alam. Alam dihor-

ma� sebagai sumber 

penghidupan yang harus 

dilestarikan. Namu ini kemudian 

termakan oleh virus 

penumpukan modal bagi sege-

lin�r orang yang menjadikan 

alam sebagai objek untuk dik-

eruk demi akselerasi pem-

bangunan.  

 

Untuk itu, pemerintah provinsi 

dan kabupaten di NTT dituntut 

serius untuk melakukan pemuli-

han ekologi dengan melakukan 

penghijauan dan menghindari 

berbagai ak�vitas perusakan 

lingkungan yang berdampak pa-

da bencana. Selain itu, 

pemerintah perlu melakukan 

pendidikan kesiapsiagaan 

bencana di kawasan yang diiden-

�fikasi sebagai daerah rentan. 

Misalnya; kawasan gunung api, 

kawasan hutan dan sungai dan 

berbagai daerah rentan lainnya. 

Hanya dengan jalan itu, rakyat 

dipersiapkan untuk selalu siaga 

bencana.  

 

Sedangkan menyangkut bencana 

transportasi akibat adanya angin 

pu�ng beliung ke�ka dalam pe-

layaran, pemerintah dituntut 

untuk memperbaiki manajemen 

dan sistem transportasi teruta-

ma kesiapan alat bantu kesela-

matan misalnya ketersedian 

pelampung dan manifest 

penumpang juga harus diper-

ha�kan sehingga mempermuda 

iden�fikasi korban. Bila kita me-

mantau sistem transportasi an-

tar pulau di NTT selain yang di-

urus PT. PELNI dan PT. ASDP 

hampir semuanya �dak memiliki 

sistem yang jelas. Herannya, 

banyak pengusaha yang 

berkecimpung dalam trans-

portasi laut tanpa dilengkapi 

dengan perijinan bisa melakukan 

pengangkutan manusia antar 

pulau. Misalnya transportasi laut 

Maumere – Palue, Maumere – 

Pamana, Larantuka – Waiwadan, 

Larantuka – Solor dan berbagai 

kabupaten lain yang memiliki 

gugus pulau kecil yang harus di-

capai dengan transportasi laut, 

belum diutamakan pada 

kelengkapan penyelamatan bila 

�mpah bencana dalam perjalan-

an.  

 

Padahal ini berakibat fatal. 

Tragedi tenggelamnya karya 

pinang harus menjadi contoh 

untuk memperbaiki sistem dan 

manajemen perhubungan laut 

antar pulau di NTT. Dengan kon-

disi perubahan iklim ini akan 

menimbulkan banyak bencana 

yang �dak diduga sebelumnya. 

** (Herry Naif, Manajer Program 

WALHI NTT) 
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minyak	 per	 hari,	 kemudian	 te-

man-teman	 akademisi	 bisa	men-

ceritakan	 teknis	 energi	 alternatif	

itu	 dan	 alumni	 ISS	 Den	 Haag,	

Setyo	 Budiantoro,	 paham	 soal	

anggaran.	 “Dengan	 komposisi	

tersebut,	diskusi	kita	cukup	kom-

prehensif	 dan	 cukup	 dalam.	 Dan	

percayalah,	 diskusi	 itu	 akan	me-

ningkatkan	 optimisme	 kita	 akan	

Indonesia	yang	lebih	baik	karena	

kita	 bisa	 melihat	 masih	 banyak	

anak	 muda	 yang	 punya	 mimpi	

seperti	 itu	 dan	mereka	memiliki	

kapasitas	untuk	itu,”	ucapnya.		

	 	

	 Komposisi	 mahasiswa	

program	 bachelor	 dan	 master	

juga	 bisa	 diandalkan	 dalam	 me-

mainkan	 peran-peran	 penting	

dalam	 mempromosikan	 Indone-

sia	 melalui	 kegiatan	 seni	 dan	

budaya	 sedangkan	 mahasiswa	

doctoral	bisa	 menunjukkan	 bah-

wa	 Indonesia	 juga	 memiliki	 pe-

mikiran-pemikiran	 yang	 tak	

kalah	 hebat	 melalui	 penelitian	

mereka.	 Namun,	 Reo	 mengakui	

kalau	 komposisi	 dan	

keberagaman	itu	juga	merupakan	

tantangan	 karena	 setiap	

kelompok	 memiliki	 selera	 yang	

berbeda-beda.	 Me-nurutnya,	

seorang	 teman	 bachelor	 yang	

pernah	 aktif	 di	 PPI	 Belanda	

mengungkapkan	

ketidaksukaannya	 pada	 kegiatan	

PPI	 Belanda	 di	 jamannya	 yang	

didominasi	 kegiatan	 diskusi	

tentang	 persoalan-persoalan	

bangsa.	 “Dia	 bilang,	 dia	 sudah	

penat	 dengan	 kegiatan	

perkuliahan	 dan	 tugas	 kuliah	

selama	 seminggu	 tapi	 mengapa	

di	 akhir	 pekan	 harus	 berpusing	

ria	memikirkan	persoalan	bangsa	

yang	begitu	 luas.	Orang	 tua	yang	

membiayai	 kuliahnya	 hanya	 pu-

nya	 harapan	 satu,	 lulus	 tepat	

waktu.	Apalagi	kuliah	di	Belanda	

biayanya	 tidak	 sedikit.	 Perasaan	

ini	sebenarnya	juga	ada	di	dalam	

penerima	 beasiswa	 yang	 kuliah	

di	 Be-landa	 karena	 beasiswa	

mereka	 juga	 dibatasi	 oleh	 wak-

tu,”	ucapnya.	Sementara	itu,	seba-

gian	 teman-teman	 lain	 juga	

masih	 menganggap	 bahwa	

kegiatan	 diskusi	 penting.	 Karena	

itu,	 PPI	 Belanda	 periode	 kali	 ini	

mencoba	 merangkul	 semua	 ke-

lompok	 itu	 dalam	 bentuk	

kegiatan	 Ariba,	 diskusi,	 Temu	

Eropa	dan	 simposium	yang	 akan	

digelar	September	nanti	di	Delft.	

	 	

	 Reonaldus	 mengungkap-

kan	 bahwa	 untuk	 mengambil	

peran-peran	 besar	 seperti	 yang	

dilakukan	PPI	di	jaman	Hatta	per-

lu	 kerjasama	 antara	 banyak	

pihak.	 “Saya	 kadang	 kesal	 kalau	

melihat	 teman-teman	 hanya	

memberikan	 protes	 dan	 kritik	

saja	 tanpa	mau	 terlibat	 di	 dalam	

kegiatan	 PPI	 Belanda	 atau	 PPI	

Kota.	 Saya	 hanya	 mau	 mengata-

kan,	 kalau	 teman-teman	 mau	

membawa	 per-ubahan	 atau	

memiliki	 mimpi	 Indonesia	 yang	

lebih	baik,	Anda	harus	terlibat	di	

dalam	pergerakan	perubahan	 itu	

dan	bagi	saya	PPI	Belanda	adalah	

organisasi	 yang	 tepat.	Organisasi	

ini	jauh	dari	intrik	politik	praktis	

(kepentingan	partai	politik)		yang	

kadang	 hinggap	 di	 tubuh	 perge-

rakan	 mahasiswa	 di	 Indonesia,”	

ucapnya.	

	 	

	 Ary	 juga	 mengamini	 soal	

kebersamaan	 itu.	 Menurutnya,	

semangat	 gotong	 royong	 tak	

boleh	 luntur	 jika	 PPI	 Belanda	

ingin	 mengambil	 peran-peran	

tersebut.	 Namun,	 Ary	 menam-

bahkan	 jika	diskusi,	 seminar	dan	

ide-ide	kreatif	tidak	hanya	cukup	

direkomendasikan	 tapi	 harus	

disertai	 gerakan	 nyata	 untuk	

mewujudkannya.	Dan	gerakan	ini	

tidak	bisa	dilakukan	 sendiri	oleh	

mahasiswa	 apalagi	 jika	 mereka	

berada	di	luar	negeri.	Karena	itu,	

PPI	Belanda	 juga	harus	memper-

besar	 jaringan	dan	bekerja	 sama	

dengan	 organisasi	 mahasiswa	

dan	 elemen	 masyarakat	 lainnya	

di	 Indonesia.	 “Ide,	semangat,	dan	

gerakan	 perubahan	 yang	 di-

bentuk	 selama	 di	 luar	 negeri,	

harus	 tertanam	di	 sanubari	 para	

pelajar	 Indonesia	 di	 negeri	

rantau.	 Sehingga	 ketika	 mereka	

pulang	 ke	 tanah	 air	 ataupun	

melanjutkan	 aktivitasnya	 di	 luar	

negeri,	mereka	 tetap	 turut	 ambil	

bagian	 dalam	 mewujudkan	

Indonesia	 yang	 lebih	 baik	 di	

masa	 depan,”	 katanya.	 Lalu,	

bagaimana	dengan	pembaca	Jong	

Indonesia,	 maukah	 Anda	 terlibat	

dalam	 aktivitas	 perubahan	 itu	 ?		

(Tim	Jong	Indonesia)		

Jumlah Mahasiswa Indonesia di 
Belanda pada tahun 2010-2011.  
Total 1.478 orang. 
Terdiri dari  
S3:   245 orang 
S2:   761 orang 
S1:  344 orang 
Training:    54 orang 
Penelitian:    74 orang 
 
(Sumber =  KBRI Den Haag) 

Sambungan dari halaman 5 



Dalam suatu kesempatan perku-

liahan di Fakultas Hukum Univer-

sitas Leiden 2011 lalu, pertan-

yaan ini saya ajukan ke maha-

siswa. Tidak seorang mahasiswa 

pun dapat menjawab bahwa pers 

bebas telah atau belum ter-

lindungi hukum. Semua 

meyakini, pers Indonesia sudah 

sangat maju seiring dengan 

jatuhnya rezim otoritarian Soe-

harto di tahun 1998.  

 

Memang, pers Indonesia telah 

banyak berubah, terutama tidak 

lagi dikenalnya pembredelan, 

sensor dan perijinan. Konteks 

politik reformasi memberi ke-

sempatan dengan memperbaiki 

situasi pers Indonesia. 

Setidaknya, kontrol negara 

terhadap pers tidak lagi 

dominan, sementara pers kian 

mudah lahir dan berkembang 

menyesuaikan kebutuhan pasar 

atau industri media.  

 

Namun, benarkah situasi itu 

membaik, dan khususnya, secara 

hukum menjadi lebih ter-

lindungi? Tulisan ini dibuat untuk 

mengetengahkan situasi Indone-

sia di Peringatan Hari Pers Dunia 

yang jatuh pada tanggal 3 Mei 

setiap tahunnya.   

 

‘Surplus-defisit’ 

Menarik bila kita menyimak 

perkembangan beberapa tahun 

terakhir. Presiden Susilo Bam-

bang Yudhoyono (SBY) menyam-

paikan pidato khusus soal pers 

saat peringatan ulang tahun 

keempat Harian Jurnal Nasional 

di Jakarta (3 Juni 2010), “Dulu 

kita defisit, tapi sekarang kita 

surplus freedom of the press…”. 

Ini artinya, diskursus ‘surplus-

defisit’ sesungguhnya adalah 

wacana yang dilontarkan untuk 

memaknai kebebasan dan 

ketidakbebasan pers.  

 

Sejak lahirnya UU No. 40 tahun 

1999 (UU Pers), sensor, pembre-

delan dan ijin pendirian pers ti-

dak lagi diperlukan. Lebih-lebih, 

di masa kepresidenan Gus Dur, 

Departemen Penerangan yang 

selama ini menjadi institusi mo-

mok bagi pers, telah dibubarkan. 

Akibat yang dirasakan saat itu, 

jumlah pers baru melonjak dras-

tis. Kepemilikan media tidak lagi 

didominasi elit politik-ekonomi 

tertentu, karena siapapun ber-

lomba masuk dalam bisnis pers, 

atau bahkan berpolitik melalui 

pers. Konteks politik desen-

tralisasi pula melahirkan pers 

daerah baru yang lahir seiring 

dengan musim Pilkada. Lonjakan 

itu, sayangnya, tak disertai profe-

sionalisme jurnalis dan kemam-

puan manajerial yang baik. Aki-

30_________________________________________________________________________ 

No. 6 - Mei 2012 - Tahun III - JONG INDONESIA 



batnya, berita sensasional, pro-

vokatif dan pelanggaran kode 

etik jurnalisme mudah ditemui. 

Masyarakat, ahli media, dan 

politikus mempertanyakan 

situasi negatif itu sebagai eforia 

kebebasan yang ‘kebablasan’, 

atau wacana ‘surplus’nya SBY.     

 

Situasi kebebasan pers yang 

demikian tidak bisa dilepaskan 

dari karakter produk rezim pasca

-otoritarian. Kran demokrasi 

yang disumbat puluhan tahun, 

akhirnya terbuka dan memancar-

kan energi perubahan drastis 

dalam sejumlah aspek kehidupan 

sosial, budaya, politik dan hu-

kum. Tidak semua berujung posi-

tif. Dalam soal pers, apa yang 

disebut ‘surplus’ itu bisa jadi me-

rupakan sisi negatif dari kebe-

basan pers.  

 

Meskipun demikian, situasi itu 

bukan berarti tidak lagi ‘defisit’. 

Realitasnya, negara tidak serius 

mewujudkan elemen dasar kebe-

basan pers di Indonesia, teru-

tama di paruh kedua pemerin-

tahan SBY (2009-2011). Pers, bo-

leh dikata, bandulnya kembali ke 

arah defisit.  

 

Komitmen Pemerintah 

Kata kunci untuk melihat kema-

juan atau kemunduran jaminan 

kebebasan pers sangat bergan-

tung dari komitmen pemerintah. 

Ada sejumlah indikasi yang mem-

perlihatkan ketidakseriusan di 

masa pemerintahan SBY dalam 

menjamin kebebasan pers. Seti-

daknya, pertama, adanya upaya 

membatasi kebebasan ekspresi 

melalui sejumlah instrumen pe-

rundang-undangan; Kedua, 

keterlibatan aparat dalam 

kekerasan terhadap jurnalis; 

serta Ketiga, impunitas atau 

pembiaran pelaku kekerasan un-

tuk menyerang pers.   

 

Pemberangusan pers (breidel) 

misalnya, justru kembali terjadi 

dalam kasus penyitaan secara 

paksa alat siaran Radio Era Baru 

di Batam. Ironisnya, penyitaan 

paksa terjadi di tengah proses 

hukum di peradilan tata usaha 

negara sedang berjalan. LBH Pers 

menduga kuat adanya campur 

tangan Pemerintah Komunis Cina 

untuk menghentikan siaran 

Radio Era Baru yang kerap 

memberitakan soal pelanggaran 

HAM di Cina. Ini jelas menampar 

keras jaminan dalam pasal 4(2) 

UU Pers yang menyatakan 

‘Terhadap pers nasional tidak 

dikenakan penyensoran, 

pembredelan atau pelarangan 

penyiaran’.  

 

Sementara, diberitakan kese-

lamatan jurnalis masih menjadi 

masalah serius selama 2011, 

karena catatan Lembaga Bantuan 

Hukum Pers dan Dewan Pers, 

telah terjadi 85 kasus kekerasan 

terhadap pers (Kompas, 

1/3/2012). Apalagi, situasi 

maraknya kekerasan tersebut 

diperparah dengan kegagalan 

negara untuk mengadili pelaku 

kekerasan dalam mekanime 

peradilan yang adil dan tak berpi-

hak. Tentunya, impunitas men-

jadi problem besar penegakan 

hukum serta mengancam fungsi 

pers sebagai alat kontrol sosial 

(pasal 3(1) UU Pers). Militer, 

polisi, pegawai pemerintahan 

dan peradilan, ramai-ramai men-

gintimidasi dan melakukan 

kekerasan terhadap jurnalis di 

lapangan.  

 

Belum lagi ancaman terhadap 

pers yang justru dilegalisasi me-

lalui sejumlah perundang-

undangan, di luar UU Pers. 

Seperti UU Anti-Pornografi, UU 

Informasi dan Transaksi Elek-

tronik, UU Intelejen, serta sejum-

lah kehendak revisi legislasi yang 

cenderung membatasi pers be-

bas. 
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Di tengah politik hukum negara 

yang kurang berpihak dalam per-

lindungan pers bebas, situasi In-

donesia justru marak dipedaya 

oleh kekerasan sipil yang 

digerakkan oleh elit politik atau 

bisnis tertentu. Sementara se-

jumlah penguasa media 

‘mengakrabi’ kekuasaan politik 

predatorik di berbagai level, yang 

sarat dengan kepentingan ko-

munal dan semata akumulasi 

modal.  

 

Pers, ringkasnya, menghadapi 

tembok berlapis untuk bisa men-

jadi pers yang bebas dari tekanan 

struktural dan kekerasan. Bila 

lapisan itu kian menebal dan 

mengeras, bukan tidak mungkin, 

sesungguhnya negara sedang 

menuju kembali ke situasi otori-

tarianisme politik yang menyum-

bat sekaligus mematikan kebe-

basan pers.  

 

Semoga tidak demikian, sebagai-

mana pernyataan Presiden SBY 

beberapa bulan lalu. “Indonesia 

akan terus menganut paham ke-

merdekaan pers, .... suatu negara 

akan lebih baik jika menganut 

paham kebebasan pers, daripada 

paham otoritarian. Kemerdekaan 

pers akan memenuhi hak 

masyarakat untuk mendapatkan 

informasi, kehidupan demokrasi 

akan berjalan dengan baik, dan 

aspirasi masyarakat bisa disuara-

kan” (Kompas, 9/2/2012). Pern-

yataan yang disampaikan dalam 

Peringatan Hari Pers Nasional 

2012 di Jambi itu, menarik untuk 

dipersandingkan dengan bagai-

mana institusi internasional yang 

bekerja dalam isu kebebasan 

pers melihat situasi Indonesia.  

 

Pesan atas temuan Reporters 

San Frontiers (RSF, 2012), berto-

lak belakang dengan pernyataan 

SBY. RSF, lembaga promosi kebe-

basan pers yang bermarkas di 

Paris, setiap tahun membuat 

indeks kebebasan pers. RSF 

menilai tujuh elemen dasar suatu 

negara berkaitan dengan indeks 

kebebasan pers. Pertama, 

adanya kekerasan dan tindakan 

kasar terhadap jurnalis; Kedua, 

peran negara dalam melawan 

impunitas atas kekerasan dan 

tindakan kasar; Ketiga, sensor 

dan sensor diri (self-censorhip); 

Keempat, situasi media (seperti 

apakah pemerintah mengontrol 

kebijakan editorial media milik 

negara); Kelima, perundang-

undangan soal media; Keenam; 

tekanan peradilan, birokrasi dan 

kelompok bisnis; dan Ketujuh, 

akses internet dan media baru. 

Menurut survey RSF, indeks ke-

bebasan pers Indonesia selama 

2011-2012 ini merosot sangat 

tajam dari tahun sebelumnya di 

peringkat 117 menjadi 146 dari 

179 negara di dunia. Dengan per-

ingkat itu, menempatkan pemer-

intahan SBY sebagai pemerintah 

yang paling buruk menciptakan 

situasi kebebasan pers pasca 

Soeharto. Lebih lagi, di tingkat 

Asia Tenggara, posisinya di atas 

Vietnam dan Burma, sedangkan 

negara lainnya lebih baik dari 

Indonesia. 

 

Dengan catatan RSF ini, kita ber-

harap, pemerintah memperkuat 

komitmen jaminan kebebasan 

pers, agar tak semata berada di 

dalam alam wacana saja, tetapi 

sungguh-sungguh didorong ke 

arah politik pers bebas yang lebih 

protektif dan penegakan hukum 

yang progresif.  
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Year Netherlands Indonesia Thailand Philippines 

2002 1 57 65 89 

2003 1 110 82 118 

2004 1 117 59 111 

2005 1 102 107 139 

2006 1 103 122 142 

2007 12 100 135 128 

2008 16 111 124 139 

2009 7 100 130 122 

2010 1 117 153 156 

2011-2012 3 146 137 140 

* R. Herlambang Perdana  
Kandidat PhD, Van Vollenhoven Institute, Fakultas Hukum Universitas Leiden,  

menulis disertasi ‘Socio-Legal Kebebasan Pers di Indonesia’.  
herlambangperdana@yahoo.com  

_________________________________________________________________________33 

No. 6 - Mei 2012 - Tahun III - JONG INDONESIA 



PASAR MALAM 

Setelah sukses melaksanakan keg-
iatan Pasar Malam Indonesia (PMI) 
selama dua kali berturut-turut, yaitu 
pada tahun 2010 dan 2011, akhirnya 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
(KBRI) di Den Haag, Belanda, melak-
sanakan kegiatan serupa untuk keti-
ga kalinya. 

Kegiatan ini diadakan di Malieveld 
yang merupakan alun-alun kota Den 
Haag. Dilakukan selama 4 hari dari 
tanggal 29 Maret hingga 1 April 2012, 
tema kegiatan PMI 2012 kali ini ada-
lah Festival Budaya, Bisnis, dan Kulin-
er. Pemilihan tema ini disesuaikan 
dengan tujuan kegiatan yaitu untuk 
mempromosikan bidang perdagan-
gan, pariwisata dan investasi serta 
seni budaya kepada masyarakat Be-
landa.

Pasar Malam Indonesia 2012 dibu-
ka pada tanggal 29 Maret 2012 oleh 
Ibu Retno L.P. Marsudi, Duta Besar 
Republik Indonesia untuk Kerajaan 
Belanda, serta Ben Knapen, Menteri 
Urusan Eropa dan Kerjasama Pem-
bangunan Kerajaan Belanda. Dalam 
sambutan oleh Ibu Retno L.P. Marsudi 

menekankan bahwa kegiatan ini ber-
tujuan untuk mempererat kerjasama 
bilateral antara Republik Indonesia 
dengan Kerajaan Belanda dengan 
memperkenalkan “Indonesia baru” 
kepada masyarakat Belanda. Salah 
satu aspek yang ditekankan adalah 
bagaimana memandang kegiatan 
ini sebagai ajang kerjasama bidang 
ekonomi yaitu perdagangan dan in-
vestasi, serta promosi budaya dan 
pariwisata kepada masyarakat Be-
landa. Di akhir sambutannya, beliau 
mengajak hadirin untuk mengenang 
almarhum J. E. Habibie, penggagas 
Pasar Malam Indonesia, yang berpu-
lang pada tanggal 12 Maret 2012 lalu. 

Sementara itu, dalam sambutan 
oleh Bapak Ben Knapen mengemu-
kakan apresiasinya atas kegiatan PMI 
2012. Untuk kedepannya, beliau juga 
menekankan pentingnya meningkat-
kan kerjasama bilateral antara ked-
ua negara. Dalam hal ini, kerjasama 
antara Republik Indonesia dan Kera-
jaan Belanda lebih difokuskan untuk 
bidang ketahanan pangan serta pen-
gelolaan air.

Festival Budaya
Salah satu yang menaik dari PMI 

2012 ini adalah bagaimana kebu-
dayaan Indonesia dipamerkan ke-
pada masyarakat Belanda. Misalnya 
saja pada stand kesenian tradisional 
gamelan, siswa-siswi Sekolah Dasar 
Oranje Nassau School dan Interna-
tional School of the Hague dapat ter-
libat langsung memainkan alat musik 
ini. Sementara di stand lainnya, pen-
gunjung dapat mencoba langsung 
menggunakan pakaian adat Goron-
talo yang bernama Bili’u dan berfoto 
bersama. Pada bagian lain, beberapa 
partisipan PMI 2012 memamerkan 
pernak-pernik khas daerah masing-
masing kepada para pengunjung. Di 
stand Surabaya dipamerkan dan di-
jual kerajinan-kerajinan asal Surabaya 
seperti tas, hiasan dinding, maupun 
asesoris-asesoris lainnya yang men-
cirikan kota Surabaya. Antusiasme 
pengunjung terlihat saat memadati 
stand-stand pameran untuk melihat 
langsung asesoris-asesoris tradisional 
Indonesia. 

INDONESIA 2012,
ajang promosi ‘Indonesia Baru’
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Tak lupa pula, tari-tarian tradis-
ional seperti rempak kendang juga 
ditampilkan untuk menghibur pen-
gunjung yang memadati panggung 
PMI 2012. 
Wisata Kuliner 

Selain itu, salah satu bagian yang 
tak kalah menarik selama penye-
lenggaraaan PMI adalah stand-stand 
makanan yang menyajikan masakan-
masakan khas Indonesia dari berba-
gai daerah. Mulai dari pempek khas 
Palembang, gado-gado, sop kikil, ma-
sakan padang, sate, hingga minuman-
minuman khas seperti es kelapa muda 
dan es buah. Antusiasme pengunjung 
baik masyarakat lokal Belanda mau-
pun masyarakat Indonesia yang ting-
gal di Belanda terlihat jelas pada saat 

mengerubuti stand-stand makanan 
favorit masing-masing. Pengunjung 
sampai rela mengantri hingga pulu-
han menit hanya untuk mendapatkan 
makanan yang disukainya.

Menurut panitia, salah satu keber-
hasilan penyelenggaraan PMI 2012 ini 
adalah transaksi perdagangan. Den-
gan menjadikan PMI sebagai ajang 
promosi produk Indonesia, transaksi 
perdagangan kali ini yaitu pemesan-
an minyak sawit yang mencapai nilai 
transaksi hingga € 19,8 juta, retail dan 
produk Indonesia € 415.000, serta tri-
al order sebesar € 246.000.

Tidak seperti kegiatan PMI 2011 
lalu yang dilaksanaan selama sem-
inggu, kali ini PMI digelar lebih sing-
kat. Hal ini menurut KBRI, sengaja 

dilakukan karena berdekatan dengan 
pelaksanaan Floriade 2012, acara 10 
tahunan di Belanda dimana Indone-
sia juga turut berpartisipasi. Meski 
begitu, hal itu tidak mengurangi ke-
meriahan pelaksanaan kegiatan PMI. 
Meski hanya 4 hari, di PMI 2012 jum-
lah pengunjung tetap membludak 
seperti tahun-tahun sebelumnya. 
Panitia menginformasikan dari hasil 
perhitungan tiket yang terjual, seban-
yak 27.600 pengunjung yang mera-
maikan kegiatan ini. Meskipun waktu 
pelaksanaan lebih sedikit dari PMI 
2011, jika dilihat dari perhitungan 
pengunjung harian PMI kali ini ter-
dapat kenaikan jumlah pengunjung 
sebesar 33% dari tahun sebelumnya.  
(Zulham) (Foto: Zulham, Laura O.)
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MENANTI ‘PANASNYA’
EURO 2012

Untuk yang mengaku suka sepak 
bola, pasti sudah tidak sabar men-
unggu kompetisi ter-akbar se-Eropa: 
European Football Championship 
2012 atau Euro 2012! 

Ini adalah kali ke-14 UEFA (Union 
of European Football Associations) 
mengadakan kompetisi yang--seperti 
kita ketahui, paling ditunggu-tunggu 
selain World Cup. Diadakan pertama 
kali pada tahun 1960 di Perancis, 
ajang 4 tahunan kali ini mengambil 
tempat di dua negara Eropa timur yai-
tu Polandia dan Ukraina. Kompetisi 
yang berlangsung di awal musim pa-
nas antara jagoan-jagoan sepak bola 
asal Eropa akan dimulai dari tanggal 
8 Juni sampai 1 Juli 2012 dan men-
janjikan permainan yang niscaya akan 
memanjakan mata para penggemar 
olahraga di seluruh dunia. 

Polandia dan Ukraina sendiri men-
gaku sudah siap menyambut keda-
tangan negara-negara tetangganya, 
ditandai dengan terpasangnya berba-
gai atribut Euro 2012 di seluruh pen-
juru negeri. Dengan slogan “Creating 
History Together”, kedua negara yang 
dulu pernah bersatu ini ingin me-
nampilkan kompetisi terbaik sepan-
jang sejarah Eropa. Logo Euro 2012 
terinspirasi dari kerajinan menggunt-
ing kertas untuk dekorasi yang biasa 
ditemukan di daerah rural Polandia/
Ukraina yaitu Wycinanki/Vytynanky. 

Adapun maskot yang terpilih dari vot-
ing di website UEFA adalah duo kem-
bar Slavek dan Slavko.

Dari total 51 negara yang  terdaftar 
sebagai anggota UEFA dan berkom-
petisi demi mendapatkan  tiket un-
tuk berlaga di Euro 2012, hanya 14 
tempat yang tersedia (Polandia dan 
Ukraina otomatis masuk sebagai tuan 
rumah) untuk bertanding memper-
ebutkan piala Henry Delaunay dan 
mengukuhkan diri sebagai negara 
dengan tim sepak bola terkuat se-
Eropa. Selanjutnya tim dari 16 negara 
ini terbagi menjadi 4 grup dengan 
komposisi sebagai berikut:

Pertandingan akan diadakan di sta-
dion yang memenuhi kualifikasi UEFA. 
Sebanyak total 8 stadion (4 stadion di 
Polandia dan 4 stadion di Ukraina) 
terpilih sebagai arena bertanding. Di 
Polandia sendiri stadion yang terpilih 
yaitu National Stadium (Warsawa), 
PGE Arena (Gdańsk), Municipal Sta-
dium (Wrocław), Municipal Stadium 
(Poznań), dan di Ukraina yaitu Olym-
pic Stadium (Kiev), Donetsk Donbass 
Arena (Donetsk), Metalist Stadium 
(Kharkiv), dan Arena Lviv (Lviv). Par-
tai pembukaan antara Polandia dan 
Yunani akan diadakan di National Sta-
dium pada 8 Juni pukul 18.00 waktu 
setempat dan partai final akan diada-
kan di Olympic Stadium pada 1 Juli 
jam 21.45 waktu setempat.

Spanyol sebagai Juara Eropa pada 
Euro 2008 masih difavoritkan untuk 
menjadi salah satu calon kuat juara 
untuk tahun ini, bersama dengan 
calon kuat lainnya seperti Jerman, 
Italia, Inggris, Perancis, Portugal dan 
tentunya Belanda. Sepanjang sejarah, 
Jerman memenangkan kompetisi se-
banyak 3 kali, diikuti dengan Perancis 
dan Italia sebanyak 2 kali. Akankah 
‘der Panzer’ Jerman akan menjadi 
juara untuk ke-empat kalinya? Atau 
mungkinkah permainan cantik Span-
yol dan Portugal mendominasi kom-
petisi? Tak ketinggalan Belanda yang 
terkenal dengan taktik ‘total football’
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Iker Casillas (Spanyol)

Piala Dunia 2002, dibawah mistar 
gawang tim Spanyol. Kiper yang saat 
itu baru memulai debutnya pertama 
kali di ajang ini berhasil menyelamat-
kan 2 kali penalti dari tim lawan, Ir-
landia. Selain itu, ketika melawan Ko-
rea Selatan di perempat final, salah 
satu aksinya dalam menyelamatkan 
gawang Spanyol dianugerahi FIFA 
sebagai  salah satu dari 10 aksi pe-
nyelamatan terbaik sepanjang masa. 
Tak heran, julukan ‘Saint Iker’ mele-
kat padanya. 

Sang penyelamat, Iker Casillas 
Fernandez, pria kelahiran Mostolés, 
Madrid, Spanyol yang akan meraya-
kan ulang tahunnya yang ke 31 pada 
tanggal 20 Mei nanti adalah kiper 
andalan Real Madrid. Ia memulai ka-
rirnya di klub ini sejak 1998. Tahun 
2000, usianya bahkan baru mencapai 
19 tahun ketika membela tim Span-
yol untuk pertama kalinya melawan 
Swedia. Aksi penyelamatan yang 
cerdik, disertai dengan respon cepat 
serta ketenangan dalam menghadapi 
tendangan pinalti membuat namanya 
selalu tercatat sebagai kiper utama 
tim ‘La Furia Roja’ sejak Euro 2004 
sampai saat ini. 

Ia berperan sebagai kapten dalam 
dua pertandingan di Piala Dunia 
2006, meskipun pada akhirnya kalah 
3-1 dari Perancis di 16 besar. Di Euro 
2008, ia kembali terpilih menjadi 
kapten dan berhasil membawa Spa-
nyol menjadi juara, mengalahkan 
Jerman 1-0  di babak final. Di tahun 
yang sama, Casillas dianugerahi seba-
gai kiper terbaik sedunia versi IFFHS 
(International Federation of Football 
History and Statistics). Seakan tidak 
puas akan prestasinya, ia kemudian 
membawa Spanyol menjuarai Piala 

Dunia 2010 dengan mengalahkan 
Belanda 1-0 di babak final. Akankah 
Casillas membawa Spanyol menjadi 
juara Euro untuk yang ketiga kalinya 
setelah 1964 dan 2008? Melihat cata-
tan yang bersih dan membanggakan, 
tampaknya rakyat Spanyol masih per-
caya dan menggantungkan harapan 
di pundaknya.

Arjen Robben (Belanda)

Arjen Robben adalah pemain 
sayap asal Belanda yang dilahirkan di 
Bedum, sebuah kota satelit dari Gron-
ingen. Karirnya dimulai di Liga Belan-

mungkin akan lebih mempersiapkan 
diri setelah hanya menjadi runner-up 
di World Cup 2010 lalu. Jangan lupa 
juga akan kemungkinan tim ‘under-
dog’ atau bahkan tuan rumah yang 
muncul sebagai pemenang pada Euro 
2012. Sesuai dengan istilah populer 
‘bola itu bundar’, apapun bisa terjadi 
di lapangan.

Tertarik untuk menonton secara 

langsung ‘panas’-nya kompetisi sepak 
bola eropa  di musim panas tahun ini? 
Menurut situs resmi UEFA, harga tiket 
termahal dibandrol dari 600 Euro un-
tuk pertandingan final kelas 1 dan 50 
Euro untuk kelas 3, selain itu harga 
tiket berkisar antara 270-30 Euro. 
Tapi untuk mendapatkan kursi terbaik 
di partai dengan tim favorit, mungkin 
anda bisa gigit jari kalau tidak mem-

beli dari jauh-jauh hari. Selain kocek 
untuk tiket, jangan lupa mempertim-
bangkan biaya tiket dan akomodasi 
yang bisa naik sampai 3 kali lipat. Tapi 
untuk event yang hanya berlangsung 
4 tahun sekali dan dijamin bisa lebih 
panas dari musim panas itu sendiri, 
tidak ada salahnya menguras tabun-
gan!

Profil pemain-pemain yang akan ikut ‘memanaskan’ EURO 2012
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da atau Eredivisie. Groningen adalah 
klub pertamanya dan setelah 2 tahun, 
ia ditransfer ke PSV Eindhoven dan 
mendapatkan gelar “Netherlands’ 
Young Player of the Year” sekaligus 
keluar sebagai Juara Eredivisie di ta-
hun 2002. Menginjak usianya yang 
ke 28, ia telah bermain di tiga klub 
sepakbola raksasa di Eropa: Chelsea 
(2004-2007), Real Madrid (2007-
2009) dan Bayern Munich (2009 – 
sekarang). 

Robben bersama dengan pemain 
muda Belanda lain, diantaranya Wes-
ley Sneijder dan John Heitinga, dipilih 
untuk memperkuat tim Oranje pada 
Euro 2004.  Tahun 2006 pun menjadi 
tahun bersejarah bagi Robben ka-
rena untuk pertamakalinya ia turut 
serta dalam ajang Piala Dunia. Pada 
pertandingan pembukaan, ia mence-
tak gol kemenangan melawan Serbia 
dan Montenegro pada menit ke-18 
sekaligus menjadikannya Man of the 
match. Gelar ini kembali didapatkan 
pada pertandingan melawan Pantai 
Gading. 

Sebelum Piala Dunia 2010, ia ter-
ancam tidak bisa mengikuti kompetisi 
karena cedera. Tetapi Bert van Mar-
wijk, pelatih timnas Belanda saat itu 
memutuskan tidak akan mengganti 
Robben dan tetap memberikan kes-
empatan baginya untuk bermain. 
Saat bertanding melawan Slovakia, 
ia mencetak gol pertama dan kem-
bali mendapatkan gelar Man of the 
match. Ia juga dinominasikan untuk 
penghargaan Golden Ball, meskipun 
pada akhirnya kalah dari Diego For-
lán, pemain asal Uruguay. Robben 
terkenal dengan kecepatannya yang 
tinggi, kemampuan memberikan 
umpan dan juga tendangan jarak jauh 

yang akurat. Dan tentu saja kiprahnya 
akan ditunggu-tunggu di Euro 2012 
nanti! 

Thomas Müller (Jerman)

Thomas Müller, pemain muda tim-
nas Jerman memulai karirnya di TSV 
Pähl, sebuah klub sepakbola remaja 
di kota kelahirannya. Ia kemudian 
bergabung di klub junior Bayern Mu-
nich pada tahun 2000 dan memulai 
debutnya pada Maret 2008 di klub 
senior Bayern Munich. Ia menjadi 
salah satu pemain kunci di klub terse-
but dimana dalam 38 pertandingan, 
ia berhasil mencetak 15 gol. Karir in-
ternasionalnya dalam membela tim-
nas Jerman dimulai sejak 2004 (tim 
under-16). Di Agustus 2009, ia terga-
bung dalam timnas under-21. 

Di usianya yang baru menginjak 
20 tahun pada Piala Dunia 2010 yang 
lalu, Thomas Müller telah bermain 
cemerlang untuk timnas Jerman. Ia 
keluar sebagai pencetak gol terban-
yak sepanjang kompetisi bersama 
dengan Wesley Sneijder (Belanda) 

dan David Villa (Spanyol). Selain 
mencetak 5 gol, 3 umpan olehnya 
yang juga berujung gol membuat ia 
menyandang penghargaan ‘Golden 
Boot’ pada ajang ini. Penampilannya 
selama kompetisi membuat Hyundai 
menganugerahi penghargaan “Best 
Young Player Award” untuk pria kela-
hiran Weilheim, Jerman Barat ini.

Ia bisa bermain sebagai gelandang 
penyerang, maupun diposisikan se-
bagai pemain sayap. Kecepatan dan 
teknik serta konsistensinya dalam 
mencetak gol membuatnya selalu 
menjadi pemain andalan ‘der Panzer’. 
Müller adalah the ‘rising star’ yang 
diharapkan akan membuat kejutan di 
Euro 2012 nanti. 

(Riany Ananti Musfira) 
(sumber: UEFA.com)
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Hello  friends,  today  I would be 
glad to review one of the impressive 
book that I ever  read.  This  book  is 
written  by  Bacharuddin  Jusuf Ha-
bibie,  he  is  former president  of  In-
donesia.  He launched  this  book  to 
memorize  his  wife  and  also to help 
him with his psycho-logical    problem 
because of his  wife’s  death.  This  
book contains  on  Habibie  and  his 
wife, Ainun, in facing their life togeth-
er. This is a biographic book  but  it  
is  written  like  a novel  with  many  
interesting love  stories  between  Ha-
bibie and Ainun. 

  The  title  of  this  book  is 
Habibie  &  Ainun.  This book  ,with  

323  pages,  tells about the life of Ha-
bibie and Ainun  for  48  years  and  
10 days  until  the  death separates  
them.  Begin  with how they met each 
other, got into a relationship, and fi-
nally they  got  married,  everything 

is described in this book. The book  
describes  how  Habibie really  cares,  
loves,  and a d m i r e s   h i s   w i f e 
wholeheartedly.  In  the  first year  of  
their  marriage,  they lived  in  Ger-
many.  They  went through  a  hard  
life,  but  they didn’t give up and kept 
trying to  live  their  best  life.  It  e-
scribes  the  process  how  an  ordi-
nary  Habibie  turns  into an extraor-
dinary of being the first  person  who  
made  a plane for Indonesia.    

The  middle  part  of  the book  tells  
more  about politics, the career of Ha-
bibie and  Ainun  and  the  situation 
of  Indonesian  economic.  So, for  you  
who  want  to  read only  about  their  
relationship, it becomes a little bit 
boring. But at the end, you will find a 
tearful  part,  when  Habibie decided  
to  let  his  wife  go away  without  get-
ting  any operations  because  the op-
eration  doesn’t  give  any significant  

result  and  just make  his  wife  suffer..  
This  is one  of  the  sad  part  in  this 
book. 

This  book  give  us  an inspira-
tion  of  becoming  a good  wife  or  
husband.  The story of this book is 
not like a fairytale such as Cinderella 
or Snow  White  or  Thumbellina. It  
is  the  real  one.  It  is  about them, 
Habibie and Ainun. The true  love  of  
Habibie  and Ainun  who  still  love 
each other  even  the  death separates  
them.  This  book  is really  compas-
sionate, impressive,  and  real.  From 
this  book  we  can  conclude that  as  
long  as  we  live  with someone  we  
love,  any difficulties become easier. 
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The Kite
Rahayu Handayani

Kite runner karangan Khaled Kho-
seini ini merupakan salah satu novel 
yang bisa membuat saya tersedu-
sedu  waktu membacanya. Ada bagi-
an-bagian tertentu yang mengharu-
kan, dan menyedihkan. Di novel ini, 
Khaled Khosemenceritakan tentang 
sisi lain dari Afganistan. Ketika dunia 
menghujat terorisme yang disinya-
lir dedengkotnya bersembunyi disini, 
Mr.Khoseini mengangkat sisi human-
isme dan isu-isu etnik dari Afgan-
ishtan.

Novel ini diceritakan tentang per-
sahabatan dua orang anak berbeda 
etnis dan strata sosial, yaitu Amir dan 
Hasan. Mengambil setting di kota 
Kabul, novel ini dengan gamblang 
menceritakan kisah dua sahabat 
piatu tersebut ketika mereka masih 
anak-anak dengan tingkah polah 
dan keceriaan mereka. Di kehidupan 
kedua sahabat tersebut,Mr. Khoseini 
menyelipkan isu-isu humanis di Af-
ganishtan, yaitu tentang permusuhan 
berkepanjangan antar dua etnik, di-
mana salah satu etnik menjadi supe-
rior terhadap etnik yang lain. Banyak 
ironi yang terjadi berkaitan dengan 

masalah tersebut, seperti dengan 
adanya fakta bahwa Amir merupakan 
anak seorang saudagar besar beret-
nik Pashtun yang menguasai etnik 
Hazara yang notabene mengalir di 
darah Hasan.

Dalam novel ini, Mr. Khoseini juga 
menggambarkan dengan baik bu-
daya Afganishtan sebagai kota Is-
lam dengan tradisi-tradisi kentalnya. 
Kite runners yang berarti pengejar 
layang-layang merupakan sebuah 
tradisi bermain layang-layang di 
Afganistan,dimana yang dilombakan 
disini adalah ketahanan bermain dan 
puncaknya adalah saat seorang pe-
main berhasil mendapatkan layang-
layang terakhir yang putus. menurut 
saya ini merupakan simbolisasi dari 
budaya “silaturahmi” dan pengakra-
ban antar teman, anggota keluarga 
melalui sarana permainan. Namun 
sebenarnya terjadi banyak intrik dan 
imbas dari permainan ini.Mr. Kho-
seini , secara ironi, menjadikan per-
mainan ini sebagai pengungkapan 
ambisi-ambisi manusia akan keme-
nangan, kepuasan, perjuangan, dan 
oportunitas. Akibat dari permainan 

ini pulalah terjadi tragedi mengharu-
kan yang menguji kesetiaan dalam 
persahabatan Amir dan Hasan.

Dari kota Afganishtan, setting ber-
pindah ke amerika serikat tempat 
Amir beserta ayahnya mengungsi 
saat terjadi invasi komunis Rusia ke 
Afganishtan. Amir dewasa yang sibuk 
dengan kehidupan dan ambisi prib-
adinya meninggalkan Hasan terka-
tung-katung berdua dengan ayahnya 
juga yang seorang Hazara di Afgan-
ishtan. Selama invasi Rusia,banyak 
harapan digaungkan oleh para warga 
afganishtan, baik yang tengah berada 
dalam pengungsian maupun yang 
memutuskan untuk tetap tinggal. 
Harapan tersebut adalah harapan 
akan perubahan, akan adanya pahla-
wan yang dapat menghentikan pep-
erangan ,penindasan, dan ketakutan 
yang disebabkan oleh invasi komunis-
Rusia. Sampai tiba waktunya , Rusia 
harus menyerah oleh sekumpulan 
talib dari pejuang afganistan dan dari 
bebarapa Negara arab tetangga yang 
menyebut dirinya Taliban.

Runner
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Euphoria akan datangnya pahla-
wan Taliban, berubah menjadi ben-
cana dalam bentuk lain. Pemerin-
tahan tangan besi dan otoriter yang 
kaku memberikan ketakutan lain bagi 
warga Afganistan. Doktrin-doktrin 
agama islam diterapkan dengan salah 
kaprah dan sangat keras. Kenyat-
aan paling pahit, dialami oleh Hasan 
ketika mendapati Hazara-jat yang 
merupakan tempat “perkumpulan” 
orang-orang dari etniknya mengalami 
genocide (pemusnahan etnik) oleh 

Taliban. Afganistan tidak seperti dulu 
lagi, dan tidak akan seperti dulu lagi. 
Ketakutan dan kemiskinan menghiasi 
Negara ini.

Amir yang sudah mapan dengan ke-
hidupan pribadi dan keluarganya, sua-
tu saat dihadapkan kenyataan bahwa 
dia harus kembali ke Afganistan. Atas 
siasat seorang sahabat Ayahnya yang 
saat itu sudah almarhum, Amir harus 
menjalankan misinya kembali ke Af-
ganistan. Menurut saya, disinilah 
inti dari cerita ini, yaitu perjalanan 

seorang Amir, seorang yang pernah 
dengan pengecutnya melakukan kes-
alahan, penipuan, dan penghianatan 
dalam kehidupan masa lalunya, harus 
melakukan penebusan atas “dosa”nya 
. Jalan menuju Afganishtan, ke kota 
Kabul kembali, untuk melakukan 
misinya, merupakan jalannya untuk 
mendapatkan “self redemption”, un-
tuk mendapatkan penebusan akan 
kesalahan dan dosa masa lalunya.

43

No. 6 - Mei 2012 - Tahun III - Jong Indonesia



 Siapa yang tidak kenal 

dengan tahu? Bahan makanan 

yang berbahan baku kedelai ini 

sangat akrab di lidah masyara-

kat Indonesia karena sering 

dikonsumsi dalam berbagai 

macam olahan. Tahu Sum-

edang, tahu Kediri, tahu 

bacem, tahu isi, pepes tahu, 

dan tahu gimbal hanyalah se-

bagian kecil contoh olahan 

tahu yang sering kita jumpai. 

Beberapa yang kreatif bahkan 

bisa mengolah tahu menjadi 

kue ataupun makanan lain 

yang bernilai ekonomi tinggi. 

Akan tetapi, di balik ketena-

rannya sebagai bahan pangan 

yang merakyat, produksi tahu 

menyimpan potensi besar 

dalam mencemari lingkungan. 

Saat ini diperkirakan terdapat 

84.000 unit usaha tahu di Indo-

nesia dengan total produksi 

2,5 juta ton per tahun. Jumlah 

produksi tersebut menyum-

bang buangan limbah cair se-

besar 20 juta m3 per tahun dan 

limbah padat mencapai 40% 

dari bahan baku pembuatan 

tahu. Limbah tersebut tidak 

hanya berpotensi mencemari 

air dan tanah tetapi juga men-

imbulkan ketidaknyamanan 

bagi masyarakat di sekitar 

pabrik pembuatan tahu karena 

menghasilkan bau busuk. Se-

jauh ini, limbah padat umum-

nya digunakan kembali sebagai 

pakan ternak. Sementara itu 

pengelolaan limbah cair yang 

tepat sedang diupayakan terus 

menerus untuk dapat memini-

malisir efek negatifnya.  

Banyak usaha dan praktek 

yang dapat diupayakan untuk 

mengelola limbah tahu. Be-

berapa di antaranya bahkan 

menjanjikan keuntungan finan-

sial bagi produsen tahu. Beri-

kut beberapa pengelolaan lim-

bah tahu yang mungkin dapat 

dilaksanakan, tidak hanya 

dalam skala kecil dan rumah 

tangga tetapi mungkin juga 

dalam skala besar dan industri. 

 

Produksi kompos dan pupuk 

organik 

Sumber: bisnis-jabar.com 
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Penggunaan kompos dan pu-

puk organik merupakan salah 

satu aspek penting dalam per-

tanian yang berkelanjutan. 

Kompos terbentuk dari pengu-

raian bahan organik oleh  mik-

roba pengurai. Dalam proses 

ini, ketersediaan nitrogen dan 

mikroba berpengaruh terha-

dap cepat lambatnya proses 

penguraian. Di sinilah limbah 

padat tahu dapat berperan. 

Kandungan mikrobanya yang 

tinggi sangat menunjang seba-

gai bioaktivator untuk memu-

lai pengomposan. Kandungan 

karbon dan nitrogen yang 

tinggi juga akan sangat men-

guntungkan dalam pengompo-

san.  

Tim peneliti Universitas Padja-

jaran pernah melakukan riset 

terkait aplikasi limbah tahu 

pada pengomposan. Riset ini 

menghasilkan kesimpulan 

bahwa aplikasi 100 g limbah 

padat tahu pada 1 kg bahan 

kompos dan penambahan 2.5 

mL bioaktivator dapat mening-

katkan populasi mikroba yang 

penting dalam pengomposan. 

Hal ini membuktikan bahwa 

penambahan limbah tahu 

dalam pengomposan dapat 

meningkatkan kualitas mikro-

biologis  kompos.  

Tidak jauh berbeda dengan 

pengomposan, pembuatan 

pupuk organik berbahan dasar 

limbah padat tahu juga 

memiliki prospek yang men-

janjikan. Adalah lima maha-

siswa Universitas Negeri 

Yogyakarta yang mencoba 

mengolah limbah tahu menjadi 

pupuk organik bagi tanaman. 

Melalui Program Kreativitas 

Mahasiswa tahun 2011, para 

mahasiswa yang kreatif ini te-

lah mensosialisasikan proses 

produksi pupuk tersebut 

kepada masyarakat di Desa 

Kedungwaru Lor Karanganyar 

Demak. Pupuk organik terse-

but dibuat dengan mengguna-

kan bahan dasar 70% air lim-

bah tahu dan sisanya adalah 

campuran air kelapa, alkohol, 

temulawak, sereh, dan bioakti-

vator.  Pupuk organik ini dapat 

diaplikasikan pada padi, 

jagung, kedelai, sayur, buah, 

dan tanaman hias. 

Bercermin dari hasil riset dan 

inovasi tersebut, terdapat pe-

luang yang sangat baik untuk 

membangun usaha produksi 

kompos dan pupuk organik 

yang berelasi dengan pabrik 

limbah tahu. Peluang ini tidak 

saja meningkatkan kebersihan 

lingkungan sekitar pabrik tahu 

tetapi juga dapat menjadi sum-

ber mata pencaharian bagi 

masyarakat sekitar. Tidak ter-

tutup juga peluang untuk 

membuka usaha produksi 

kompos dan pupuk organik 

skala besar mengingat ban-

yaknya limbah tahu yang 

diproduksi setiap hari.  

 

Produksi biogas 

Penggunaan limbah cair tahu 

sebagai bahan baku biogas 

sedang marak digaungkan saat 

ini. Biogas sendiri merupakan 

gas hasil fermentasi bahan or-

ganik , dalam hal ini limbah 

cair tahu, dalam keadaan an-

aerob (tanpa oksigen). Ketika 

bahan organik mulai mem-

busuk dalam proses pengu-

raian, dihasilkanlah salah 

satunya gas metana (CH4). 

Dengan pengelolaan yang te-

pat, metana yang merupakan 

gas rumah kaca yang sangat 

berbahaya justru akan menjadi 

berguna bagi manusia. Pem-

buatan reaktor biogas meru-

pakan salah satu teknik yang 

tepat untuk mengubah metana 

menjadi sumber energi bagi 

masyarakat dan produsen tahu 

sendiri. 

Dalam skala kecil, biogas dapat 

digunakan untuk keperluan 

memasak di rumah dan mema-

naskan boiler pada pabrik/

industri kecil. Dalam skala be-

sar, biogas berpotensi menjadi 

sumber listrik dan biofuel bagi 

kendaraan. Hanya saja untuk 

keperluan ini diperlukan pen-

golahan lebih lanjut untuk 

menghasilkan biogas bermutu 

tinggi. 

Saat ini proyek pembangunan 

reaktor biogas di daerah-

daerah produksi tahu yang 
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potensial sudah mulai di-

jalankan. Salah satunya adalah 

di daerah Banyumas Provinsi 

Jawa Tengah. Proyek ini sendiri 

dilaksanakan oleh Badan Peng-

kajian dan Penerapan 

Teknologi bekerja sama den-

gan Kementerian Riset dan 

Teknologi. Berdasarkan prak-

tek di lapangan, satu meter 

kubik limbah cair tahu dapat 

menghasilkan 6.500 L biogas. 

Bayangkan betapa banyak bio-

gas yang dapat dihasilkan 

dalam setahun oleh seluruh 

unit produksi tahu!  

Membangun reaktor biogas 

mungkin akan rumit , mahal, 

dan tidak efisien apabila diker-

jakan perorangan. Untuk itulah 

perlu adanya kerja sama 

antara sesama produsen tahu, 

pemerintah daerah, dan pihak 

yang terkait apabila ingin 

mengembangkan teknologi ini 

di daerahnya. Pemerintah 

daerah dan investor lokal da-

pat menunjang dari segi 

keuangan, pelatihan, dan 

bimbingan sementara pro-

dusen tahu dan masyarakat 

dapat berkontribusi dalam 

bidang pelaksanaan teknis dan 

pemeliharaan di lapangan. 

Ketika harga kedelai melonjak 

tinggi seperti saat ini, akan 

jauh lebih baik apabila pro-

dusen tahu dapat meminimal-

isir biaya pengeluaran energi 

dan bahan bakar. Reaktor bio-

gas bersama dapat menjadi 

salah satu pilihan, tidak saja 

mengurangi polusi lingkungan 

tetapi juga memberikan nilai 

tambah pada limbah dan 

membantu kestabilan usaha. 

Industri lateks 

Limbah tahu untuk industri 

lateks, apakah mungkin? Bisa 

saja. Dalam hal ini, limbah cair 

tahulah yang digunakan seba-

gai bahan penggumpal lateks. 

Alasannya sederhana, petani 

karet terkadang tidak mampu 

membeli bahan penggumpal 

lateks komersial. Untuk itu 

perlu dicari alternatif lain yang 

lebih ekonomis. Riset untuk 

mengatasi masalah ini sudah 

dilakukan sejak lama hanya 

saja penggunaan limbah tahu 

untuk menunjang produksi 

lateks tidaklah sepopuler 

penggunaannya untuk pro-

duksi biogas.  

Hasil riset seorang dosen Uni-

versitas Sumatera Utara 

menunjukkan bahwa lateks 

yang diproduksi dengan meng-

gunakan limbah cair tahu seba-

gai koagulan ternyata me-

menuhi ketentuan yang 

ditetapkan dalam Standard 

Indonesian Rubber (SIR)-5. 

Standar ini sendiri merupakan 

standar mutu yang berlaku 

untuk gumpalan lateks. Hal ini 

memungkinkan petani karet 

untuk mendapatkan pengganti 

koagulan komersial seperti 

asam formiat dan asam asetat. 

Aplikasinya pun tidak susah, 

cukup dengan menambahkan 

limbah cair tahu ke dalam 

cairan lateks sehingga 

mencapai tingkat keasaman 

yang tepat (± pH 4,7). Hanya 

saja, untuk produksi lateks 

yang lokasinya jauh dari pabrik 

tahu, perlu dipikirkan 

b a g a i m a n a  s u p a y a 

ketersediaan limbah dapat 

diupayakan secara teratur.  

 

Remediasi lingkungan 

Prospek yang lain dari limbah 

tahu adalah untuk remediasi 

lingkungan. Lingkungan yang 

tercemar polutan dan logam 

berat  l a i nnya  dapat 

dibersihkan kembali dengan 

proses remediasi. Limbah tahu 

ternyata berpotensi menjadi 

salah satu bahan remediasi 

logam berat. Itulah hasil riset 

seorang peneli ti  dari 

Universitas Haluoleo. Apa 

sebabnya? Karena limbah tahu 

mengandung banyak asam 

amino yang bersifat zwitter ion 

(bermuatan dua). Dengan sisi 

aktifnya yang seperti itu, asam 

amino tersebut memiliki 

kemampuan untuk mengikat 

logam berat berbahaya: 

timbal, kadmium, arsen, dan 

merkuri.  

Untuk keperluan remediasi 

tersebut, limbah tahu harus 

d i k e r i n g k a n  s e h i n g g a 
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menghasilkan limbah tahu 

bebas air. Bahan kering ini 

akan menjadi penyerap logam 

berat dan bekerja seperti 

sponge. Setiap 1 kg limbah 

tahu dapat menghasilkan ± 

0,25 kg bahan penyerap. 

Berdasarkan percobaan 

dalam riset tersebut, 

ditemukan fakta bahwa 

bahan penyerap dari tahu 

tersebut dapat dengan aktif 

menyerap logam berat 

cadmium, krom, dan besi 

pada limbah lindi Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA). 

Akan tetapi, belum ada 

takaran pasti tentang jumlah 

optimum penyerapan logam 

berat oleh limbah tahu.  

 Walaupun demikian, 

tidak tertutup kemungkinan 

penelitian lanjutan tentang 

fungsi remediasi limbah tahu. 

Limbah tahu yang semula 

adalah sampah justru 

b e r p o t e n s i  u n t u k 

membersihkan tanah dan air 

dari logam berat berbahaya. 

Dengan jumlah limbah tahu 

yang luar biasa setiap 

tahunnya, tidak pula tertutup 

kemungkinan bahwa limbah 

tahu dapat dijadikan sebagai 

bahan remediasi yang 

digunakan dalam skala besar 

dan industri. 

 Bercermin dari semua 

manf aa t  ter semb un y i 

tersebut, kita dapat melihat 

bahwa sebetulnya dengan 

pengelolaan yang tepat 

limbah dapat menjadi 

peluang baru yang lebih 

bermanfaat. Tidak saja bagi 

produsen tahu tapi juga bagi 

masyarakat banyak. Hanya 

saja, semua potensi ini akan 

dapat memberikan hasil 

sempurna bagi semua pihak 

apabila pengelolaannya 

dilaksanakan secara bersama 

dan koordinatif. Limbah tahu 

bukan lagi masalah tapi 

sebuah sumber daya baru! 

(Dina, Dari berbagai sumber) 

Wadah tempat berlangsungnya fermentasi anaerob untuk mem-
produksi biogas  (Sumber: Kaswinarni, 2007)  
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Koninginnedag, Queen’s Day atau Hari 
Ratu, dirayakan setiap tanggal 30 April 
oleh warga Belanda sebagai peringatan 
ulang tahun Sang Ratu. Sebenarnya, 
tanggal ini merupakan ulang tahun Ibu 
dari Ratu Beatrix, Juliana. Ratu Beatrix 
sendiri berulang tahun tanggal 31 Janu-
ari. Perayaan tahun ini Ratu Beatrix 
mengunjungi Rhenen dan Veenendaal. 
Ciri khas Koninginnedag adalah kostum 
berwarna jingga, oranye; sesuai dengan 
nama keluarga kerajaan: van Oranje. (*) 

Paviliun Indonesia dari jauh  
(foto: Zulham Mahasin) 

FLORIADE 2012, Venlo 
Pameran tanaman hortikul-
tura yang diadakan setiap 10 
tahun sekali di Belanda. Kali 
ini dilaksanakan selama 6 bu-
lan, mulai  5 April - 7 Oktober 
2012, pada area seluas 66 
hektar di Venlo. Indonesia 
kembali berpartisipasi dengan 
paviliun Indonesia di World 
Expo dan di Tropical Treasures 
Park. Keterangan lebih lanjut: 
www.floriade.nl (*) 

Yang oranye yang paling laku  
(foto: Nuzulla Elfa Rahma) 

Keukenhof adalah taman tematik di Lisse - 
Belanda yang terkenal di seluruh dunia. Pa-
meran bunga di taman tersebut dibuka mulai 
tanggal 22 Maret sampai dengan 20 Mei 
2012 dengan tema Polandia. Atraksi utama 
dari Keukenhof adalah bunga khas Belanda: 
Tulip. Bunga tulip dengan berbagai warna 
tersebar hampir di seluruh penjuru taman. 
Tahukah Anda setiap tahunnya Belanda 
mengekspor 9 juta umbi tulip ke seluruh 
dunia? (teks: ve windiastri) 

Kombinasi merah putih 
(foto: VE Windiastri) 



Mengabadikan Bunga 
di Keukenhof

Tips Fotografi: 

Fotografi bukanlah hal baru dalam 
dunia seni. Sejak dahulu, seni foto-
grafi telah dikenal sebagai sarana 
untuk mengekspresikan keindahan 
sebuah objek. Banyak fotografer-
fotografer professional yang senang 
melancong berbagai tempat hanya 
untuk mendapatkan gambar terbaik. 
Meski begitu, tak jarang pula sebagai 
pelajar kita cukup senang mengab-
adikan kenang-kenangan kita sela-
ma belajar di luar negeri. Untuk itu, 
ada beberapa pengetahuan dasar 
masalah fotografi yang bisa kita pela-
jari agar bisa mengambil gambar yang 
menarik untuk kita abadikan.

Hidup di Belanda membuat kita 
cukup familiar dengan bunga. Selain 
terkenal dengan keju dan kincir an-
ginnya, negeri Belanda juga terkenal 
dengan keragaman bunga tulipnya. 
Salah satu daerah wisata yang men-
yajikan berbagai macam bunga tulip 
adalah Keukenhof yang terletak di 

sebelah barat kota Lisse. Mayoritas 
mahasiswa Indonesia di Belanda akan 
mengunjungi taman ini untuk sekedar 
mengabadikan rupa-rupa bunga tulip 
di Keukenhof. Untuk itu, edisi kali ini 
kita akan mengangkat tema ‘meng-
abadikan bunga’ sebagai bahan in-
formasi sebelum kita mengabadikan 
gambar-gambar tulip di Keukenhof 
ataupun daerah lainnya.

Untuk bisa mendapatkan gambar 
bunga yang cantik dan indah, ada 
beberapa hal yang perlu kita pertim-
bangkan dalam pengambilan gambar 
menggunakan kamera DSLR. Yaitu:

1. Close-up
Mungkin diantara berbagai cara 

pengambilan gambar, pengambilan 
dengan cara close-up sepertinya yang 
paling disukai pada saat mengambil 
gambar bunga. Mengapa demikian? 
Sebab bunga adalah objek yang kecil 
sehingga keindahan yang detail dari 

setangkai bunga baru dapat dinikmati 
ketika diambil dari jarak yang cukup 
dekat.

2. Stabilitas
Pengambilan gambar untuk ob-

jek yang lebih kecil membutuhkan 
pegangan kamera yang stabil. Sedikit 
saja getaran akan membuat gam-
bar menjadi ‘blur’ sehingga ketaja-
man foto menjadi berkurang dan 
detail permukaan juga tak Nampak. 
Oleh karena itu, ketika mengabadi-
kan bunga, usahakan untuk menjaga 
pegangan agar stabil. Jangan terlalu 
lemah karena akan bergetar ketika 
meng’klik’, juga jangan terlalu kuat 
karena justru menjadi tegang dan 
kaku. Usahakan agar pegangan cukup 
kuat tetapi tetap rileks. Jika masih be-
lum cukup, dapat juga dipertimbang-
kan untuk memasang kamera pada 
tripod sehingga lebih stabil.
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3. ISO
ISO mengindikasikan kepekaan 

film terhadap cahaya disekitar objek. 
Pada saat mengambil gambar bunga 
dengan objek kecil, dimana umumn-
ya bunga terdapat diluar ruangan 
dengan cahaya yang cukup tinggi, us-
ahakan agar mengatur ISO pada area 
yang rendah (sekitar 100-200 saja). 
ISO dengan angka yang rendah, se-
lain meminimalkan kepekaan cahaya, 
juga sangat bagus untuk gambar yang 
kecil sehingga gambar terlihat lebih 
halus dan pecah meskipun dibesar-
kan.

4. Arah cahaya
Keindahan gambar juga dipen-

garuhi oleh arah cahaya jatuh ter-
hadap objek bunga yang difoto. 
Umumnya jika kita berfoto diluar ru-
angan, satu-satunya sumber cahaya 
kuat adalah sinar matahari. Dengan 
cara membelakangi sinar matahari, 

objek bunga yang difoto akan lebih 
indah. Meski begitu, beberapa fo-
tografer juga bisa membuat gambar 
yang indah meski menghadap sum-
ber cahaya dengan pengaturan kam-
era yang tepat. Oleh karena itu, arah 
cahaya tentunya tidak mutlak karena 
bisa saja bergantung pada tujuan 
pengambilan foto.

5. Efek air
Selain itu, keindahan foto bunga juga 
dapat ditambah dengan adanya efek 
air. Efek tetes air pada bunga mem-
berikan kesan ‘segar’ pada bunga. 
Oleh karena itu, mencari bunga yang 
memiliki tetesan air di permukaan 
(dapat pula dengan memberikan 
sendiri), tentunya dapat dipertim-
bangkan dalam mendapatkan gam-
bar bunga yang indah.

6. Program Edit Gambar
Jika masih belum puas dengan 

hasilnya, masih ada lagi satu cara 
yang dapat dilakukan, yaitu dengan 
mengedit gambar yang kita ambil den-
gan program edit gambar. Meskipun 
sudah tidak terkesan alami, mengedit 
gambar dengan program di computer 
(seperti photoshop) juga sering digu-
nakan oleh professional untuk men-
dapatkan hasil yang baik. Jadi tidak 
ada salahnya jika ingin menggunakan 
program untuk mengedit gambar.

Selain tips-tips diatas, kita juga 
dapat mempelajari teknik pengambi-
lan gambar bunga yang indah mela-
lui media internet. Kita dapat belajar 
dari pengalaman orang-orang yang 
sudah pernah melakukannya, mini-
mal untuk menambah ide dan kreati-
fitas kita dalam teknik fotografi. De-
mikianlah beberapa tips yang dapat 
kami berikat terkait masalah fotografi 
yang kali ini mengambil tema bunga. 
Semoga dapat bermanfaat. (Zulham)

(Foto: Titis Wardhani)
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Pulau-pulau kecil dan perbatasan  
kembali dibahas oleh pemerintah.  
Sayangnya,  bahasa  keluhan  dan ke-
bijakan  masih  terus  mewarnai pem-
bahasan tentang isu besar ini.

Itulah  yang  terkesan  dari  Loka-
karya  Nasional  Pengelolaan  Batas  
Wilayah  Negara  dan  Pembangu-
nan Kawasan Pebatasan  (Kompas, 
12/11/2010). 

Nyaris  tak  ada  hal-hal  progresif 
dari  setiap  pembahasan  tentang In-
donesia  sebagai  negara  ke-pulauan. 
Yang lebih dominan ada-lah  pengu-
langan  wacana,  seperti  tema  pem-
berdayaan,  potensi  ekonomi dan 
ancaman keamanan.  Dan yang tak 
pernah tuntas adalah sikap dan kebi-
jakan parsial tentang batasan wilayah 
Indonesia dengan negara tetangga. 

Tak  bisa  dibantah  bahwa pen-
gelolaan 12 pulau kecil terluar yang  

menjadi  titik  perbatasan Indone-
sia  dengan  negara  lain, merupakan 
perkara serius. Pasal-nya,  beberapa  
pulau  tersebut, berpenduduk  den-
gan  tingkat mobilitas sosial ekonomi 
dan per-sentuhan  budaya yang be-
ragam. Sebab itu,  Indonesia perlu 
mem-bentuk  pemahaman  men-
dalam  tentang substansi pulau-pulau 
ke-cil  bagi  masa  depan  Indonesia 
sebagai negara kepulauan. Bila hal ini  
tidak  segera  direalisasikan, pengu-
langan  isu-isu  lama  akan terus ter-
jadi.  

Sejauh  ini,  kepulauan  Indonesia 
lebih  banyak  dipahami  dalam pen-
dekatan ”birokrasi” dan pulau-pulau  
tersebut  selalu  diposisikan sebagai 
sekadar bagian (pinggiran) dari  ske-
nario  ”manajemen  pem-bangunan”.  
Kerangka  tunggalseperti ini sangat 
keliru. Tak heran kalau pulau-pulau 

kecil selalu di-tempatkan  dalam  
kerangka  ke-bijakan  perbatasan  ne-
gara,  dan dengan cara itulah maka 
bentuk-bentuk  ”pembatasan  kebi-
jakan” terus  diberlakukan  oleh  ne-
gara kepada  pulau-pulau  kecil.  Ia 
bahkan dengan mudah diberi label 
daerah  terpencil  dan  warganya dis-
ebut  ”terasing”.  Disadari  atau tidak,  
pulau-pulau  terluar  Indo-nesia  se-
lama  ini,  kerap  diper-sepsikan  seba-
gai  wilayah  per-batasan yang sum-
berdayanya se-lalu terbatas. 

Persepsi  peminggiran  dan pem-
batasan tersebut harus segera di-
ubah. Klaim politis dan legal tak bisa  
begitu  saja  mereduksi bagaimana  
rumitnya  dinamika sosio-historis  
yang  terjadi  atas pulau-pulau  terluar  
Indonesia. Pemerintah terlalu men-
dahulukan wacana ”pengelolaan” pe-
sisir dan kepulauan terpencil, 

PULAU KECIL DAN MENTALITAS 
NEGARA KEPULAUAN

Oleh: Basri Amin*
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seperti terlihat dari adanya Dirjen 
Kelautan Pesisir dan  Pulau-Pulau  Ke-
cil  pada Departemen Kelautan dan 
Perikan-an (DKP). Faktanya, kapasitas 
ne-gara  dalam  memahami  dan men-
gelola dirinya sebagai negara kepu-
lauan  belum  pernah  sepe-nuhnya 
berhasil. 

Publikasi  di  beberapa  per-pus-
takaan  dunia  memperlihatkan bah-
wa  basis  pengetahuan  kita tentang  
pulau-pulau  kecil  In-donesia  masih  
sangat  terbatas. Pembahasan tema 
ini nyaris baru berkembang di awal 
tahun 2000. Itu  pun  masih  berputar-
putar sekitar  membahas  paradigma 
kebijakan  yang  kesannya  justru leb-
ih  ”membatasi”  isu-isu  besar yang 
melingkupi pulau-pulau kecil Indone-
sia.  Hampir  semua  buku publikasi 
DKP membahas masalah marjinalitas  
pulau-pulau  kecil terluar, regulasi 
dan kelembagaan pengelolaannya.  
Sedangkan  yang konseptual lebih 
mengarah kepada ”potensi  ekonomi”  
dan  posisi geopolitiknya. 

  Kebutuhan  akan  ”pengetahuan” 
itulah  yang  seharusnya  menjadi se-
buah  alasan  bagi  lembaga-lembaga  
negara  seperti Kementerian  DKP,  
LIPI  dan  Ba-kosurtanal  untuk  mel-
akukan  eks-pedisi  kepulauan  dan  
pemetaan teritorial secara aktif. Hal 
ini tentu saja,  akan  sangat  memban-
tu Indonesia,  terutama  pada  aspek 
penyediaan  data    geografis, demo-
grafis,  klimatologis,  oseano-grafi, dll. 
Berdasarkan data hingga tahun  2009,  
masih  tercatat sebanyak 9.634 pulau 
yang belum punya nama (Wanadri, 
2009).   

Apa  yang  didata  sejauh  ini terke-
san  bersifat  pengulangan, atau  se-
bagiannya  lebih  kepada kebutuhan  

pemerintah  dalam menjawab  kekha-
watiran  akan didudukinya pulau-pu-
lau terluar itu oleh  negara  lain.  Sikap  
negara seperti  ini  cenderung  reaktif  
dan jangka  pendek,  dan  belum pro-
gresif  untuk  skenario  masa depan.  
Padahal,  membangun Indonesia se-
bagai negara kepulau-an yang besar 
tak bisa dilandasi oleh jiwa kerdil, 
rasa khawatir dan pengetahuan ala 
kadarnya.   

Jika  sebuah  pulau  diambil  oleh 
negara lain, itu tak cukup dihadapi 
dengan marah dan hukum formal 
saja.  Kita  harus  segera  sadar bahwa  
kapasitas  kita  “menjaga” dan  mema-
hami  warisan  pulau-pulau memang 
lemah. Tak heran bila  masyarakat  
Indonesia  mem-berikan  reaksi  poli-
tik  secara emosional tanpa dibarengi 
dengan langkah-langkah  sistemik.  
Sangat krusial  memang  bagi  Indo-
nesia karena  tercatat  67  pulau  kecil 
(DKP,  2003)  yang  berhadapan lang-
sung  dengan  negara  lain, misalnya  
dengan  Australia  (15 pulau),  Malay-
sia  (22  pulau)  dan Filipina (10 pu-
lau). 

Kepulauan masa depan 
Sudah  saatnya  kita  menegaskan 

sikap  bahwa  keberadaan  pulau-
pulau tersebut sangat menentukan 
masa depan Indonesia karena hal itu  
merupakan  bagian  dari  aspirator  
peradaban,  sumber pengetahuan 
dan teknologi pen-ting  bagi  neg-
eri  ini.  Pulau  harus dijadikan  ”pu-
sat”  untuk  menggali berbagai  solusi  
yang  bisa menjawab  kebutuhan  kita  
di bidang  kesehatan  (farmakologi), 
Pengembangan energi dan inovasi 
lingkungan,  tourisme,  bahkan sas-
tra modern (Baldacchino, 2006). Bagi  

pulau-pulau  yang berpenduduk,  
warga  setempat adalah  tulang  
punggung  utama yang  harus  diberi  
fasilitas  untuk maju.   Warga  pulau-
pulau  kecil dan  generasinya  harus  
punya ruang  untuk  aspirasi  dan ka-
pasitasnya.  Untuk  pulau  yang tidak  
berpenduduk,   dibutuhkan simulasi  
yang  lebih  komprehensif agar  isu  
lingkungan,  keamanan dan identi-
tasnya tetap terlindungi oleh negara. 

Mentalitas  negara  kepulauan kira-
nya  terus  terbentuk  dan mewarnai 
tata negara kita. Sejarah dunia  akan  
merendahkan Indonesia  kalau  neg-
eri  ini mengabaikan  peradaban  pu-
lau-pulau kecilnya.   

 
*) Basri Amin, belajar antropologi 
dan  sosiologi  kota  pulau  di 
Universitas  Leiden.  Email: 
basriamin@gmail.com
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Lengger  adalah  salah  satu  Jenis 
Kesenian  Rakyat  dalam  bentuk sa-
jian  pertunjukan  dengan  diir-ingi  
alat  musik  Calung.  Calung adalah  
seperangkat  alat  musik yang  ter-
buat  dari  bambu  yang berjajar  dan  
mempunyai  nada bunyi  tersendiri  
dalam  setiap  la-jurnya.  Seperang-
kat  Calung terdiri  dari  gambang  ba-
rung, gambang  penerus,  dhendhem, 
kenong  dan  gong  yang  se kenong  
dan  gong  yang  semuanya  terbuat  
dari  bambu wulung  (hitam),  sedang-
kan  ken-dang  atau  gendang  terbuat  
dari kulit dan kayu yang dilubangi. 
kulit dan kayu yang dilubangi.      

Kesenian  Lengger  merupakan 
salah  satu  jenis  kesenian  rakyat 
yang  dimainkan  oleh  penari wanita  
dan  merupakan  jenis kesenian  yang  
bertemakan  tari pergaulan  yang  
bermakna kesuburan.  Menurut  seja-
rahnya bahwa  penari  Lengger  dahulu 
adalah  pria  seiring  dengan perkem-
bangan  jaman  pemain pria  berubah  
menjadi  penari wanita  sampai  seka-
rang.  Lengger  sendiri  berhubungan  
den-gan  ritus  kesuburan,  jaman 
dahulu  di  daerah  Banyumas Kelom-
pok  Lengger  akan  men-gadakan  
pentas  di  desa  setelah para  petani  
memanen  padi. Umumnya,  secara  
spontan  pe-nari  Lengger  menggelar  
tikar  di tanah  lapang  kemudian  me-
nari diiringi  penabuh  calung  dan 
kendang.  Pertunjukan  biasanya 
dimulai  sore  hari  dan  berakhir saat  
malam  telah  larut.  Diawali dari  

penabuh  kendang  sebagai pertanda  
datangnya  musim  panen,  kemudian  
disambut  den-gan  pemain calung  
untuk  men-gumpulkan  masyarakat  
desa,  lalu  dilanjutkan  dengan  data-
ngnya  penari  Lengger.  Prosesi per-
tunjukan  lengger  pun  mulai digelar.  
Ditengah  pertunjukan, salah  seorang  
anggota  kelom-pok  Lengger  menge-
darkan kotak  untuk  mengumpulkan 
uang  dari  penonton  yang  menikma-
ti  pertunjukan  malam  itu. Pada  titik  
tertentu  penari  Lengger dapat me-
mainkan perannya sebagai  pengem-
ban  tugas  suci membawakan  tari  
untuk menghormati dewi kesuburan. 

Lengger  merupakan  kesenian  
rakyat  yang  diwarnai  dengan  ger-
ak  erotis  dan  sensual yang  tinggi.  
Sajian  Lengger  pa-da  jaman  da-
hulu  ditampilkan penuh  dengan  
nilai  sakral bahkan penari Lengger  
pun  menyajikan  gerak  dan suara  
yang  erotis.  Gerakan  erotis  Leng-
ger,  mampu  mengalihkan  perha-
tian  masyarakat yang  haus  hiburan  
bahkan masyarakat  Banyumas seka-
lipun.  Seiring  berkembangnya  ja-
man  sajian  bentuk kesenian  lengger  
sebenarnya pada  saat  inipun  mulai 
bergeser.  Dari  gerak  yang monoton  
menjadi  lebih  beragam,  sensual  dan  
memiliki nilai estetik sebagai sebuah 
tarian  yang  dipertunjukan  untuk 
banyak kalangan.

Pada  tahun  1965,  kebudayaan  
ini  sempat  tenggelam karena  diang-
gap bahwa kesenian lengger  dapat  

membawa  maksiat. Pada 1970, jenis 
hiburan ini,  mulai muncul kembali se-
bagi ajang pencari massa dalam kam-
panye partai politik. Saat ini pun pula 
beberapa anggapan  bahwa  kesenian  
lengger  masih  bersifat  erotis.  Se-
dangkan  apabila  dilihat  dari  sisi es-
tetis  bahwa  kesenian  lengger adalah 
merupakan kesenian rakyat namun  
memiliki  nilai  keunikan tersendiri. 

Kekinian Lengger Banyumas
Oleh: Gambuh Widya Laras
Kutabanjarnegara, Banjarnegara

53

No. 6 - Mei 2012 - Tahun III - Jong Indonesia



Kini, adat dan kebiasan penari 
lengger yang meminta sawer pun, 
mulai  ditiadakan.  Demikian  pula 
waktu  pementasan  telah  dibatasi, 
yang  sebelumnya  dilakukan  sore 
hari  hingga  larut  malam,  menjadi 
hanya dua hingga empat jam. Dalam  
perkembangannya,  kesenian lengger  
ini  pun,  perlahan-lahan telah  beralih  
fungsi  yang  dahulunya  sebagai  ritus  
kesuburan, kini  berfungsi  hiburan,  
tontonan yang memiliki nilai estetis.  

Mulai  pada  tahun  2000,  jenis 
hiburan  tersebut,  disejajarkan den-
gan  kesenian  lain  dan  kerap menda-
patkan  penghargaan,  serta menjadi  
juara  dalam  dalam berbagai  kegia-
tan  festival  kesenian.  Ada  beberapa  
seniman  baik seniman  asli  Banyu-
mas  maupun dari  Surakarta  yang  
menggarap Lengger dengan sajian 
dan tampilan  yang  berbeda  sebagai  
contoh kelompok Tari Pring Serentet 
yang berdomisili  di  Solo,  kelompok  
ini mampu  menyuguhkan  kesenian 
lengger  dengan  sajian  yang  ber-
beda,  karya-  karya  yang  telah di-
hasilkan antara lain Senggot dan Sen-
suality  Of  Lengger  bahkan seorang  
koreografer  dari  surakar-taa  yaitu  
Danang  Romadon  men-coba  meng-
kombain  musik  dan gerak  banyu-
masan  dengan  musik dan  gerak  hip  
hop,  namun  garapan ini masih em-
brio.  

Dalam  Karya  tari  Senggot musikn-
ya  terinspirasi  dari  sebuah lancaran 
senggot yaitu musik khas daerah  
Brebes  yang  ditirukan dalam  lan-
caran  Banyumasan. Karya  tari  ini  
menggambarkan para  wanita  yang    
erotis  dan memiliki semangat yang 
besar.  

Dalam    konsep  garapannya ter-

inspirasi  dari  bahasa  lokal Banyu-
masan Senggot yang berarti Gayung 
(tempat untuk mengambil air).  Un-
tuk  mengambil  air  dengangayung 
biasanya gayung bergerak sesuai  ger-
akan  tangan  yang membentuk  garis  
lengkung sehingga  terlihat  seperti 
bergoyang-goyang.  Gerakan gayung  
inilah  yang  menjadi inspirasi  pada  
gerak  tari  senggot dengan  dominan  
gerak  pinggul dan goyangan tubuh.  

Dalam  karyanya  Sensuality  of 
Lengger,  Kelompok  Tari  Pring Ser-
entet  mencoba  mengungkap sensu-
alitas  penari  Lengger. Dimana  Leng-
ger  yang  dilatar belakangi  kesenian  
dari  daerah pesisir,  dengan  gerak-
gerak pinggul  yang  erotis  adalah 
sebagai  salah  satu  simbol kesenian  
yang  sering  disebut sebagai kesenian 
gaya pesisiran. 

Dalam karya tari Sensuality of 
Lengger  Kelompok  Tari  Pring Ser-
entet  mencoba  mengangkat kembali  
sisi  sensualitas  penari Lengger  yang  
identik  dengan goyangan pinggul 
dengan disertai pukulan  kendhang  
banyumasan. kelompok  tari  Pring  
Serentet mengkolaborasikan  antara  
gerak tari  modern  dengan  ragam  
tari gaya  banyumasan.  Selain  itu  
dalam  segi  garap  musiknya,  dima-
na alat  musik  Calung  berkolaborasi 
dengan  alat  musik  seperti  Flute, gi-
tar,  bass,  biola  dan  alat  musik dia-
tonis lainnya.  

Sensuality  Of  Lengger  ditari-kan  
oleh  5  orang  penari  wanita dan  1  
orang  penari  lengger  yang menyim-
bulkan  penari  Lengger  di Era  tahun  
1980-an.  Tembang yang  dilagukan  
dalam  karya  tari ini  menggambar-
kan  seorang perawan  yang  sedang  
memiliki sensualitas  yang  tinggi  ser-

ta memiliki  daya  tarik  yang  tinggi 
pula  terhadap  lawan  jenisnya. Ger-
ak-gerak  yang  dinamis  dan rampak  
menjadi  ciri  khas  dalam karya  tari  
ini.  Spiritual  penari Lengger  juga  di-
hadirkan  lewat gerak  seorang  penari  
Lengger dengan  posisi  hadap  4  kiblat  
5 pancer  (menghormat  ke  4  arah). 
Suasana  yang  dihadirkan  dalam Kar-
ya  tari  ini  adalah  menampilkan sua-
sana  yang  glamour,  namun masih  
dihadirkan  suasana pedesaan  yaitu  
menghadirkan setting  pohon  bambu  
dalam panggung. Bambu merupakan 
ciri khas dari daerah Banyumas.  

Demikian sebagian dari gam-baran  
Kesenian  Lengger  yang  telah  men-
galami  perkembangan dari  bentuk  
sajian,  konsep  karya serta  keter-
bukaan  terhadap pengaruh  budaya  
lain.  Namun dalam setiap perkem-
bangan kesenian  ini  nilai-nilai,  serta  
ciri  khas dari kesenian Lengger yang 
masih tetap dipegang oleh para gen-
erasi penerusnya  tanpa  mening-
galkan patokan-patokan yang telah 
menjadi  simbol  dan  telah  menjadi 
aturan yang tidak dapat dilanggar. Hal  
tersebut  merupakan  warisan dari  
nenek  moyang  masyarakat Banyu-
mas  yang  harus  tetap dilestarikan. 
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Pembunuh Jendral Mallaby
Bukan Pahlawan

“Saya cinta dia, to! Kamu mustinya 
tau itu!” Gilang berlari menerobos 
masuk ke barak Tentara Nasional In-
donesia (TNI). Dia tegas sedikit berte-
riak mengatakan itu dihadapan Anto, 
sahabat yg telah dikenalnya sejak ke-
cil. Orang yang dicintai Shinta, bunga 
edelweiss-nya Gilang.  Badan yang 
tidak biasa tegak itu kini nampak bak 
tentara,  ia tegakkan punggungnya, ia 
lapangkan dadanya. Pancaran keke-
cewaan terlihat jelas dimatanya.

“Lang, kau menyalahkan aku? Atau 
dia? Kau yang paling pantas disalah-
kan! 2 tahun kau cuma  diam mem-
bisu, kurun waktu itu pula kau mera-
hasiakan semuanaya dariku. Kau tau 
kawan, kau macam lelaki tanpa ke-
maluan!!”  Anto berkata datar namun 
menyakitkan hati sambil bergaya cool 
seperti biasanya. Gaya yang mem-
buat wanita membuka mulutnya 3 
centi, mengungkapkan kekaguman. 
Gaya itu pula yang membuat Shinta 
tak mampu berpaling ke hati lain.

“Tolong denger to, dia itu gadis ter-
cantik yang pernah aku kenal. Tidak 
ada yang bisa mengalahkan kecan-
tikannya. Beuuuh! Dian Sastro aja 
lewat! Dari jaman dulu gak ada satu 
pun cewek cakep di kampung, yang 
mau kenalan sama saya! Jangan kan 
suka, saya ajak kenalan aja bisa-bisa 
saya diludahin”

  Anto menutup mulutnya me-
nahan tawa, wujud empati. Sambil 

manatap iba sahabat yg mewarnai 
lebih dari ¾ umurnya. Wajah yang 
bisa dikatakan mirip dengan Ujup Ba-
jaj Bajuri.

  “Dia beda, to! Dia malah nga-
jakin saya kenalan. Cewek paling can-
tik yang pernah saya kenal seumur 
hidup itu ngajakin kenalan duluan. 
Jelas dong saya demam panggung, 
apalagi cewek itu adalah primado-
na, saat itu jadi temennya aja saya 
seneng banget, gak kepikir mau jadi 
pacarnya! Sampai akhirnya saya sa-
dar kalo saya ternyata mencintainya”

 
***
 

19 Oktober 1945
Seorang wanita berteriak-teri-

ak minta tolong. Sampai hampir 
habis suaranya. Tak ada yang berani 
mendekat apa lagi menyelamatkan. 
Saat itu di jembatan merah, 5 orang 
tentara Inggris ingin merampas harta 
berharga milik Shinta. Esok tampak 
buram di benaknya. Hari itu mung-
kin sudah habis hidupnya ditangan 
tentara-tentara biadab itu, dengan 
sisa-sisa tenaga melakukan perlawa-
nan kecil.

  Kopral Anto dari jarak 100 
meter, menjadi saksi kekejian tentara 
Inggris. Ada rasa takut dalam dirinya 
mempertahankan kedaulatan rakyat, 
takut mati konyol. Dalam jarak yang 
sama, Anto hanya bisa salah tingkah. 

kalo sampe macem2 alamat keluar 
jurus pitung inih!

Salah satu tentara Inggris berhasil 
meraih rambut Shinta, lantas meny-
eretnya layak babi hutan. Anto pun 
naik pitan.

DORR..!!!
Letusan pistol jarahan dari ten-

tara Jepang mengarah tepat, tentara 
penarik rambut Shinta pun terkapar 
seketika. Kurang lebih hitungan detik, 
perang tak mambu dielakkan. Perang 
tak seimbang itupun mambu dime-
nangkan Kopral Anto.

  Shinta berlari ke arah Anto 
sambil berurai air mata. Di peluknya 
pahlawan kesiangan itu erat-erat.

“Mas Anto…kalo nanti ada orang 
yang ganggu saya, kamu akan to-
longin saya terus kan?”

Shinta lama terdiam, lalu ia me-
lepaskan pelukannya, menatap saya 
tajam.

“Kamu mau bersumpah, akan ter-
us jaga saya?”

Saya mengangguk pasti “Percay-
alah, saya pun rela mati demi harga 
diri kamu Shin”

Shinta menggenggam tangan saya, 
menyapukan sisa air matanya lalu 
tersenyum menatap saya.

“Terima kasih, asal kamu tahu, han-
ya itu yang paling di inginkan wanita 
dari perkataan seorang lelaki To”
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Semenjak saat itu kisah cinta Ko-
pral Anto dan Shinta pun mulai ter-
patri.

 
***
 
Setelah munculnya Maklumat 

Pemerintah Indonesia tanggal 31 
Agustus 1945 yang menetapkan bah-
wa mulai 1 September 1945 bend-
era nasional Sang Saka Merah Putih 
dikibarkan terus di seluruh wilayah In-
donesia, gerakan pengibaran bende-
ra tersebut makin meluas ke segenap 
pelosok Kota Surabaya. Klimaks gera-
kan pengibaran bendera di Surabaya 
terjadi pada insiden perobekan bend-
era di Hotal Yamato Jl. Tunjungan no. 
65 Surabaya.

  Sekelompok orang Belanda di 
bawah pimpinan Mr. W.V.Ch. Ploeg-
man pada sore hari tanggal 5 No-
vember 1945, tepatnya pukul 21.00, 
mengibarkan bendera Belanda (Me-
rah-Putih-Biru), tanpa persetujuan 
Pemerintah RI Daerah Surabaya, di 
tiang pada tingkat teratas Hotel Ya-
mato, sisi sebelah utara. Keesokan 
harinya para pemuda Surabaya meli-
hatnya dan menjadi marah karena 
mereka menganggap Belanda telah 
menghina kedaulatan Indonesia, hen-
dak mengembalikan kekuasan kem-
bali di Indonesia, dan melecehkan 
gerakan pengibaran bendera Merah 
Putih yang sedang berlangsung di 
Surabaya.

  Tak lama setelah men-
gumpulnya massa di Hotel Yamato, 
Residen Soedirman, datang melewati 
kerumunan massa lalu masuk ke ho-
tel Yamato dikawal Kopral Anto dan 
Hariyono. Dia melihat Gilang yang 
memang karyawan Hotel Yamato, 

menatapnya penuh nanar.
Sebagai perwakilan RI mereka 

berunding dengan Mr. Ploegman 
dan meminta agar bendera Belanda 
segera diturunkan dari gedung Ho-
tel Yamato. Dalam perundingan ini 
Ploegman menolak untuk menurunk-
an bendera Belanda dan menolak un-
tuk mengakui kedaulatan Indonesia. 
Perundingan berlangsung memanas, 
Ploegman mengeluarkan pistol, dan 
terjadilah perkelahian dalam ru-
ang perundingan. Ploegman tewas 
dicekik oleh Hariyono, yang kemu-
dian juga tewas oleh tentara Belanda 
yang berjaga-jaga dan mendengar 
letusan pistol Ploegman, sementara 
Soedirman dan Kopral Anto melari-
kan diri ke luar Hotel Yamato. Seba-
gian pemuda berebut naik ke atas 
hotel untuk menurunkan bendera 
Belanda. Hariyono yang semula ber-
sama Soedirman kembali ke dalam 
hotel dan terlibat dalam pemanjatan 
tiang bendera berhasil menurunkan 
bendera Belanda, merobek bagian 
birunya, dan mengereknya ke puncak 
tiang bendera kembali sebagai bend-
era Merah Putih.

  Namun perang tetap tak da-
pat dielakkan. Pertempuran semakin 
memanas, desingan-desingan senjata 
semakin nyaring, para prajurit pun 
mulai berjatuhan.  Anto melepaskan 
tembakan kearah Jendral Mallaby, 
namun meleset dan mengarah sedikit 
kekanan lantas mengenai lelaki yang 
berlindung dibawah meja. Samar-
samar dia menatap pria malang yang 
bersimbah darah itu........

 
PRIBUMI!!
 
UCUP BAJAJ BAJURI!!

 
GILANG!!
 
Berlinang air mata Anto, lalu me-

layangkan pelurunya bertubi-tubi 
kearah Jendral Mallaby. 10 November 
1945, perang tak dapat dielakkan.

 
***
 

1 Desember 1945
Hari pelantikan Anto sebagai Jen-

dral. Pria yang digadang-gadang 
pahlawan oleh rakyat Indonesia itu. 
Dalam seremoni itu dia menangis 
tersedu-sedu. Bukan, bukan karena 
dia terharu, juga bukan karena dia 
takut tak mampu menyandang gelar 
setinggi itu. Melainkan karena dia sa-
dar bahwa dia bukanlah pahlawan. 
Dia pecundang. Perebut gadis pujaan 
sahabatnya, juga perenggut nyawa 
sahabatnya.

(Ibnu Khamais)

(Kisah diatas hanya fiktif belaka, 
apabila ada kesamaan adalah murni 
kebetulan. Sumprit 100%)
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Sebuah Cerita Untuk hari Esok
Oleh: Fathir Muhammad Pagusai

Masih jelas terekam dalam ingatan mereka...
Masih terdengar suara-suara itu dekat menghampiri...

Masih tertinggal jejak-jejak itu tertumpuk tak dapat terhapuskan waktu..
Masih di sekitar mereka..

Dari Verdun ke Fort Douaumont....

Berserakan di antara mereka hati-hati yang hancur dan terluka...
Mencoba mencari dan memahami keadaan yang terlanjur ada...
Tak tampak di antara mereka wajah-wajah yang kuyu dan layu...

Mencoba bertahan dan pasrah dalam waktu yang terlalu singkat...
Dari Wadi Araba ke Petra....

Aku ingin menjadi seperti Hellenistis yang bangga berbicara tentang peradabanya...
Atau menjadi Dushara yang di sembah-sembah oleh suku Nabatean...

Berdiri..
Tanpa harus terperangkap dalam waktu yang menjenuhkan...

Dan tertawa lepas seperti para penghuni Messopotamia...

Adakah hati dimana aku bisa berbaring lemah di dalamnya..
tertidur..

Dan terbangun tanpa harus takut akan hal apapun..
atau sekedar beristirahat tanpa mengucapkan kata pisah....

Adakah hati dimana aku bisa tinggal di dalamnya..
Tesenyum..

Dan Bicara tentang kenangan-kenangan yang indah di masa lalu..
Atau sekedar begurau untuk melepaskan penat yang ada...

Mungkin ini adalah akhir...
Tapi awal dari sesuatu yang baru...

Sebuah kisah..
Sebuah cerita untuk hari esok....
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Negara Terkecil 
di Dunia: Vatican

Oleh: Windiyanto Ajie Nugroho*

Vatican adalah alasan utama yang 
membuatku menginjakkan kaki di 
Itali. Negara terkecil di dunia, Nega-
ra ke-4 di daftar “Negara/kota yang 
harus kukunjungi sebelum mati” :D

Jam 7 pagi di musim semi, hari su-
dah terang, Roma dan Vatican tern-
yata masih sepi. Tidak banyak orang 
yang lalu lalang di jalan. Hanya ada 
beberapa orang yang bergegas ke 
St. Peter Basilica dan 2 orang polisi 
(Polizia) yang berjaga di salah satu 
sudut lapangan St. Peter (St. Peter 
Square). Di Itali, pada dasarnya ada 
2 korps penjaga keamanan: Polizia 
dan Carabinieri. Tugas keduanya 
terkadang overlap dan sama-sama 
bertugas menjaga keamanan di Itali. 
Bedanya, Polizia adalah dari sipil 
dan Carabinieri dari Tentara (yang 
menjalankan tugas sipil). Selain itu, 
seragamnya pun berbeda. Carabi-
nieri mengenakan seragam warna 
hitam dengan garis merah di celana 
(joke-nya sih biar mereka gampang 
menemukan kantong celana mere-

ka) yang didesain oleh Valentino, 
sedangkan Polizia mengenakan baju 
biru dan celana abu-abu. 

Jadi ceritanya, dulu ketika Negara 
Itali baru dibentuk, mereka tidak 
mempunyai polisi. Oleh karena itu, 
tentara (Carabinieri) dikerahkan 
untuk menjaga keamanan. Setelah 
korps Polisi dibentuk, Carabinieri 
tetap menjalankan tugas keamanan 
bersama Polisi. Selain Polizia dan 
Carabinieri, ada juga Guardie de 
Finanza yang bertugas khusus di 
masalah keuangan (fiskal). Kalau 
bermasalah di Itali, misalnya keco-
petan atau mencari kucing hilang, 
datangi saja Polizia atau Carabinieri, 
sama saja.

Oh iya, sebelum ke Vatican, jan-
gan lupa menanggalkan semua sen-
timen agama. Aku ke Vatican sama 
sekali tanpa sentimen agama dan 
datang hanya untuk melihat koleksi 
karya seni yang dikumpulkan di Vati-
can oleh para Paus, karya dari para 
maestro semacam Bernini, Rapha-

el, atau Michaelangelo, eh, Miguel 
Angelo. Curi dengar dari pemandu 
wisata di Roman Forum mengingat-
kan anggotanya untuk menyebut 
Miguel Angelo (nama aslinya dalam 
ejaan Itali), bukan Michaelangelo 
(ejaan yang sudah disempurnakan, 
eh salah… ejaan bahasa Inggris).

Pertama, St. Peter Square. Jika 
kita membeli souvenir di Roma (gan-
tungan kunci, gelas, kartu pos, dsb), 
biasanya St. Peter Square diang-
gap termasuk landmark-nya Roma, 
bersama dengan Colosseum, Trevi 
Fountain, Spanish Steps, dsb. Meski-
pun St. Peter Square terletak di luar 
tembok yang dibangun mengelilingi 
Vatican dan keamanan di St. Peter 
Square diurus oleh pihak Itali (oleh 
Polizia atau Carabinieri) berdasar-
kan Perjanjian Lateran antara kera-
jaan Itali dan Holy See (Tahta Suci), 
St. Peter Square termasuk dalam 
wilayah kedaulatan Vatican. Istilah 
Holy See sering dianggap sama se-
bagai Vatican. Sebenarnya Holy See

St. Peter Basilica dan Obelisk
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adalah entitas yang menaungi se-
luruh penganut katolik di Dunia, 
dengan pemimpinnya adalah uskup 
Roma (yaitu Paus) sedangkan Vatican 
adalah negara berdaulat yang ber-
lokasi di dalam kota Roma (dipimpin 
oleh Paus juga). Sebagai sebuah Ne-
gara berdaulat, Vatican memiliki lam-
bang, dan bendera Negara. Bahkan 
juga memiliki kantor pos sendiri dan 
menerbitkan uang sendiri. Vatican 
juga menerbitkan Koran dan memiliki 
radio yang siaran setiap hari dalam 
beberapa bahasa. Pada dasarnya, 
lambang Negara Vatican adalah dua 
buah kunci (warna emas dan perak) 
bersilangan yang melambangkan 
kunci surga (satu kunci untuk mengi-
kat, satunya lagi untuk melepas) 
dibawah tiara, mahkota bersusun 
tiga. Untuk lambang Holy See, letak 
kunci tersebut dibalik (yang kanan 
jadi kiri, bukan dibalik atas jadi bawah 
:D). Masing-masing Paus juga memi-
liki lambangnya sendiri.

St. Peter Square didesain oleh Gian 
Lorenzo Bernini (maestro terutama di 
pahatan marmer, yang disebut-sebut 
sebagai pewaris Miguel Angelo) den-

gan 2 bagian. Bagian pertama ber-
bentuk trapesium, tepat di depan Ba-
silica. Letaknya agak lebih tinggi dari 
sekelilingnya, memberikan keluasan 
pandang ke arah bagian kedua yang 
berbentuk oval, dengan 2 ‘lengan’ 
yang seakan-akan membuat St. Peter 
Basilica hendak merengkuh para pe-
ziarah yang berkumpul. Tepat di ten-
gah-tengah, terdapat sebuah Obelisk 
yang sebenarnya berasal dari Heliop-
olis, Mesir. Bernini bukan orang yang 
bertanggung jawab atas penempatan 
Obelisk ini, tapi dialah orang yang 
mengusulkan penempatan salah 
satu dari 2 air mancur kembar di sisi 
kanan-kiri St. Peter Square. 

Di bagian bawah Obelisk ada in-
skripsi ECCE CRVX DOMINI FVGITE 
PARTES ADVERSAE VICIT LEO DE 
TRIBV IVDA yang berarti Behold! The 
Cross of the Lord! Flee, ye adversar-
ies! He has conquered - he the Lion of 
the Tribe of Judah. Obelisk ini disebut 
sebagai ‘The Witness/Sang Saksi’ ka-
rena dipercaya ‘menyaksikan’ pen-
yaliban St. Peter, salah seorang murid 
Yesus pada masa pemerintahan Kai-
sar Nero. Awalnya Obelisk ini letakn-

ya bukan di tempatnya sekarang ini, 
tetapi di Circus Nero yang letakn-
ya agak serong sedikit dari sumbu 
yang sekarang membentuk St. Peter 
Square dan Basilica. Setelah disalib, 
St. Peter dipercaya dimakamkan di 
dekat Circus Nero, yang sekarang di 
atasnya dibangun cupola (kubah) Ba-
silica.

Untuk masuk ke lingkungan Vatican 
(dari St. Peter basilica) pengunjung 
harus melewati pemeriksaan sinar X, 
mirip di airport. Di lingkungan Vati-
can dilarang membawa tripod tetapi 
tripod bisa dititipkan di resepsionis di 
samping Basilica.

Basilica yang saat ini berdiri bukan-
lah yang pertama kali dibangun. St. 
Peter Basilica pertama kali dibangun 
pada masa Kaisar Constantine dan 
mengalami berbagai kejadian yang 
berdampak rusaknya Basilica sehing-
ga dilakukan pembangunan kembali 
menjadi seperti yang sekarang ini.

Masuk ke St. Peter Basilica, lang-
sung hadap kanan. Ya, Pieta. Ma-
hakarya Miguel Angelo yang meng-
gambarkan Yesus pasca penyaliban 
di pangkuan Maria. Awalnya Pieta 
yang berukuran manusia asli ini (ke-
cuali bagian bawah tubuh Maria yang 
proporsinya lebih besar dari normal 
untuk mengakomodasi pose meman-
gku tubuh Yesus) adalah pesanan 
seorang Kardinal untuk penghias 
makamnya, tetapi kemudian ditem-
patkan secara permanen di Kapel Pi-
eta, di Basilica. 

Sayangnya pengunjung hanya bisa 
melihatnya dari jarak sekitar 4 meter 
dan dibatasi kaca tebal (anti peluru) 
sehingga kurang jelas terlihat. Penga-
manan ekstra dikarenakan sebelumn-
ya pernah terjadi beberapa insiden

1
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yang merusak patung ini. Mulai dari 
patah jari ketika dipindah tempat 
sampai yang paling parah pernah 
ada seorang arkeolog edan yang 
membawa pahat dan merusak pa-
tung ini sehingga hidung Maria ter-
paksa harus diganti dengan potongan 
marmer dari punggungnya. 

Tujuan utama para pengunjung 
sebenarnya adalah makam yang di-
yakini sebagai makam St. Peter, salah 
seorang murid Yesus, yang juga mer-
upakan Paus pertama. Makam terse-
but terletak di bawah Baldacchin 
(kanopi) yang didesain oleh (lagi-lagi) 

Bernini. Baldacchin itu juga berfungsi 
sebagai altar di Basilica. Dalam de-
sain arsitektur gereja, biasanya ger-
eja berbentuk salib, dimana altar-nya 
terletak di ujung sumbu panjang dari 
salib tersebut. Tetapi di St. Peter Ba-
silica, altar terletak di bawah Balda-
cchin (diatas makam St. Peter) yang 
terletak tepat di perpotongan sumbu 
salib. Untuk mengakalinya, Bernini 
membuat desain Chair of St. Peter di 
belakang Baldacchin, di ujung sumbu 
panjang salib. Jadi, seakan-akan kita 
yang berada di sumbu panjang salib 
melihat Chair of St. Peter di’pigura’ 

oleh Baldacchin. 
St. Peter diceritakan disalib pada 

masa Kaisar Nero (Kaisar yang diang-
gap bertanggung jawab atas keba-
karan besar-besaran di Roma saat itu) 
secara terbalik atas permintaannya 
sendiri karena merasa tidak pantas 
disalib dengan cara yang sama sep-
erti Yesus. Akibat banyak orang yang 
ingin dimakamkan berdekatan den-
gan St. Peter, saat ini terdapat sekitar 
100 makam di bawah St. Peter Ba-
silica, terdiri dari makam para Paus, 
Raja, Ratu, dan orang-orang penting 
lainnya. 

2 3

Keterangan Gambar: 
1. Bagian dari St. Peter Square terli-
hat dari Cupola  
2. Chair of St. Peter 
3. Salah satu chapel di dalam Basilica 

(*MSc student on Water Science and Engineering, UNE-
SCO-IHE, Delft, The Netherlands)
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Teks dan foto: Qonita Zanis 




       
      

      
     
      
      
      



Laporan dari Perjalanan Eindhoven-Utrecht dengan Kereta
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Para sapi dan domba ikut berjemur di la-
han-lahan pertanian di sepanjang per-
jalanan kereta (atas dan insert kiri) . Trak-
tor terlihat di tengah sawah (insert kanan) .   

Lalu lintas di sekitar kota Utrecht padat merayap! (kiri) 
Terlihat garasi kereta berbagai jenis dan garasi
truk di beberapa tempat sepanjang rel kereta (atas dan 
bawah).
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Oleh: Ripta Paranoan
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Perhimpunan Pelajar Indonesia 
(PPI) Belanda merupakan salah satu 
organisasi pelajar yang tertua di du-
nia. PPI Belanda dibentuk sejak tahun 
1922, yang pada masa itu bernama 
Perhimpunan Indonesia (PI). 

Sejak berdiri nya, PPI Belanda su-
dah berhasil melakukan berbagai 
kegiatan. Jong Indonesia edisi kali ini 
akan merangkum berbagai kegiatan 
yang sudah sukses diselenggarakan 
oleh PPI-PPI Kota yang ada di Be-
landa, seperti yang direkam di laman 
website PPI Belanda (www.ppibelan-
da.org).

Kegiatan PPI Belanda dan PPI-PPI 
Kota tersebut, antara lain:

Kompetisi Olahraga: 
1. Ambassador Cup  
    Penyelenggara: PPI Wagenin  
 gen,   kerjasama dengan KBRI  
 Den Haag. 
2. Arnhemia  
 Penyelenggara: PPI Arnhem
3.  Eindhoven League  
 Penyelenggara : PPI Eindhoven
4. Groenscup  
 Penyelenggara: PPI Groningen

5. Maastricht Miriam Habibie Cup  
 Penyelenggara: PPI Maaastricht 

Seminar ilmiah dan diskusi:
1.  Diskusi “Korupsi dan Rasionali-
tas Nusantara” (2012) 
Penyelenggara : PPI Groningen
2.  Diskusi “Energi Alternatif peng 
ganti Bahan Bakar Minyak” (2012) 
Penyelenggara: PPI Kota Den Haag

Temu Eropa
Temu Eropa adalah kompetisi olah-

raga, seni dan film, yang diselengga-
rakan oleh PPI Belanda sebagai ajang 
silaturahmi antara PPI-PPI se-Eropa. 
Pertama kali diadakan di tahun 2011, 
bertempat di Eindhoven. Temu Eropa 
selanjut nya, di tahun 2012, diseleng-
garakan di Rotterdam.

Kumpul-kumpul PPI
1. Ariba (Arisan Bersama)
Merupakan kegiatan ajang silatu-

rahmi antar PPI Kota yang ada di Be-
landa dan pertama kali diselenggara-
kan di Eindhoven pada tahun 2011, 
kemudian pada tahun 2012 kembali 
di selenggarakan di Nijmegen (Nijmo-

phonic) dan Rotterdam.
2. Meet and Greet PPI Belanda
Merupakan acara perkenalan dan 

sosialisasi PPI Belanda secara keselu-
ruhan dengan rekan pelajar Indone-
sia yang baru tiba di Belanda.

Sosial, Seni dan Budaya
1. Pray for Indonesia (2010)
    Penyelenggara: PPI Den Haag
    Merupakan kegiatan sosial untuk 

korban bencana Merapi, Mentawai 
dan Wasior.

2. Perayaan Natal
    Penyelenggara: PPI Belanda bek-

erjasama dengan KBRI Den Haag.
3. Indonesia Culture day (2011)
   Penyelenggara: PPI Arnhem-Ni-

jmegen.
4. Indonesia Night (2011)
    Penyelenggara: PPI Delft.
5. Fokustik (2011)
    Penyelenggara: PPI Den Haag
6. Acoustic Night (2012)
    Penyelenggara: PPI Rotterdam.

Selain mendukung berbagai kegia-
tan rutin yang diadakan oleh PPI-PPI 
Kota, pada tahun 2011 PPI Belanda
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juga pernah mengadakan audiensi 
dengan delegasi MPR RI, seperti telah 
disampaikan di laman website PPI Be-
landa http://ppibelanda.org/berita/
notulensi-ppi-belanda-dengan-dele-
gasi-mpr-ri. 
Kemudian, di tahun 2012, bersama 
dengan PPI Eropa-Amerika, PPI Be-
landa juga turut serta menyampaikan 
sikap nya perihal kunjungan anggota 
dewan ke negara-negara Uni Eropa 
(http://ppibelanda.org/berita/pern-
yataan-sikap-bersama-ppi-kawasan-
eropa-dan-amerika). Selain itu, PPI 

Belanda juga ikut menghadiri perte-
muan Indonesian Students Worlds 
Symposium (ISWS) di Kuala Lumpur, 
Malaysia pada 16-18 Februari 2012. 
Delegasi dari PPI Belanda untuk ISWS 
adalah Sekjen PPI Belanda, Reonal-
dus, bersama dengan Koordinator 
Seni, Budaya dan Olahraga, Nila Fari-
za Azillia Patty (http://ppibelanda.
org/berita/laporan-pertemuan-ppi-
dunia-di-kuala-lumpur-16-18-febru-
ari-2012-isws ). 

Demikian rangkuman kegiatan 
yang diselenggarakan oleh PPI Be-

landa dan PPI-PPI Kota di Belanda. 
Sumbangsih pemikiran, artikel, kri-
tik, saran, atau pertanyaan seputar 
PPI Belanda dan PPI-PPI Kota, dapat 
dikirimkan via email ke info@ppib-
elanda.org atau bisa mengunjungi si-
tus ppi belanda di http://ppibelanda.
org.

Salam, dari PPI untuk Indonesia.

(Akhirta Atikana)
(Foto: Ariba Rotterdam, ISWS)


