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MAJALAH BERITA INDONESIA

SALAM
REDAKSI

embaca, pemerintah akhirnya resmi menaikkan harga bahan bakar
minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium dan Solar. Kenaikan harga ter-

sebut diatur dalam Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral Nomor 18 tahun
2013 dan mulai berlaku pada Sabtu, 22 Juni 2013 pukul 00.00 WIB. Bensin
menjadi Rp 6.500 dan minyak solar menjadi Rp 5.500.

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah tahun
politik menjelang Pemilu 2014 menimbulkan pro dan kontra. Presiden SBY
pun menepis ada kepentingan di balik kenaikan harga BBM itu dengan me-
ngatakan bahwa itu dilakukan semata-mata demi kepentingan nasional. Tapi,
bagi mereka (publik) yang ingatannya jauh ke belakang, pernyataan itu tidak
bisa ditelan bulat-bulat. Sebab, publik masih ingat bunyi iklan kampanye
SBY dan Partai Demokrat pada Pemilu 2009, "Harga BBM diturunkan tiga
kali! Pertama kali sepanjang sejarah. Harga BBM diturunkan! Agar beban
rakyat jadi lebih ringan. Terimakasih Pak SBY!" Iklan kampanye yang me-
rupakan politisasi harga BBM yang amat vulgar dan telanjang. Ulasan tentang
Politicking Harga BBM ini bisa Anda baca di rubrik Berita Terdepan.

Dalam rubrik Berita Utama kali ini, kami mengangkat isu tentang kegagalan
negara dalam memberantas narkoba. DPR menilai BNN telah gagal dalam
memberantas narkoba di Tanah Air. Salah satu indikasinya adalah
penangkapan terhadap artis Raffi Ahmad dan kawan-kawan yang dramatis
ketika itu. Telah diendus berbulan-bulan, tapi hanya memperoleh barang
bukti dua linting ganja dan 14 butir zat metylon. Tapi, entah siapa
gembongnya tak pernah tersentuh. Jangankan gembongnya, pengedarnya
pun tidak tahu rimbanya. Sementara, ekspose penangkapannya seperti
mengungkap dan menangkap gembong besar.

Seiring dengan tema narkoba ini, rubrik Lentera juga mengambil fokus
pada Al-Zaytun yang menjadi model efektif dalam mencegah narkoba. Tes
bebas narkoba adalah salah satu syarat bagi calon santri yang ingin belajar
di Al-Zaytun. Tes serupa diberlakukan kepada mahasiswa dan karyawan.

Tidak lupa pula ulasan tentang Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
(IAI ALAZIS) yang sedang mempersiapkan kurikulum yang dinamis,
komprehensif dan memiliki ciri khas pengembangan budaya toleransi dan
perdamaian. Serta berita tentang meningkatnya jumlah santri yang belajar
di Al-Zaytun. Tahun ini jumlah calon santri meningkat hampir 100 persen.

Kami juga mengangkat berita menarik lainnya seperti Hanura Berani
Keluar Pakem (Berita Politik), Migren dan Vertigo (Berita Kesehatan),
Megawati Sepeninggal Taufiq Kiemas (Berita Tokoh), Web Server Cepat
dengan Nginx (Berita Iptek), Sekolah Rumah (Berita Humaniora), Kartu
Jakarta Sehat dan Pengolahan Limbah (Berita Kota), Sisi Positif almarhum
Presiden Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías (Berita Mancanegara),
Pembunuh Berantai Hannibal (Berita Hiburan), dan sebagainya.

Selamat membaca.
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VISI BERITA

nya (korban narkoba). Sehingga meski banyak
pengedar (sekelas Mami tersebut), kurir dan
pemakai  yang ditangkap, terbukti tidak mengu-
rangi peredaran dan jumlah pemakai barang
haram tersebut. Bahkan jumlah pemakainya
(korban) terus bertambah setiap tahun.

Suatu hal yang paling menggelitik: BNN meng-
ekspos bahwa banyak peredaran narkoba dikenda-
likan dari dalam LP. Itu pun ternyata tidak mudah
diungkap dan diberantas. Sungguh ironis dan
membuat kita amat prihatin, miris! Sebab, dari
dalam LP saja seorang bandar narkoba bisa
mengedarkan sedemikian rupa (sulit terdeteksi
oleh BNN dan kepolisian), bagaimana pula bandar
yang ada di tempat bebas, pastilah lebih leluasa
mengedarkannya.

Dari sistem keamanan di LP, sesungguhnya agak
aneh jika peredaran narkoba dapat dikendalikan
dari dalam LP tanpa terdeteksi oleh negara
(petugas LP dan BNN). Jadi masalahnya, jangan-
jangan oknum petugas LP, oknum kepolisian,
oknum BNN, justru sudah terlibat dalam sindikasi-
nya. Bahkan pernah ada dugaan, oknum di Istana
pun sudah terlibat dalam sindikat narkoba.
Dugaan ini mengemuka ketika Presiden SBY
memberikan grasi kepada terpidana narkoba
(asing). Kita juga amat prihatin jika secara
berkelakar ada yang memplesetkan BNN (Badan
Narkotika Nasional) bukan sebagai Badan Pembe-
rantas Narkotika Nasional tapi malah jadi Badan
Penyangga Narkotika Nasional.

Dari satu sisi, kita patut memberi apresiasi
terhadap upaya BNN dan kepolisian yang berulang
kali menangkap pengedar, kurir dan pemakai
(korban) narkoba, walaupun peredarannya bukan
semakin berkurang. Namun, sesungguhnya BNN
sepatutnya mengevaluasi kinerjanya. Seperti
halnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang
fokus pada kasus-kasus korupsi besar, di atas Rp.
1 miliar. Begitu pula BNN kiranya lebih fokus
memburu gembong-gembong besar narkoba,
ketimbang menguber-uber pemakainya. Lebih
baiklah BNN menempatkan pemakai itu sebagai
korban (karena memang mereka adalah korban)
daripada menargetkan pemakai itu untuk dipen-
jara. Dengan demikian, para pemakai itu akan
merasa terlindungi dan akan menjadi saksi yang
memudahkan BNN menangkap pengedar dan
gembong narkoba tersebut.

Selain itu, BNN dan jajaran kepolisian, sepatut-
nya membersihkan diri dari dalam. Agar jangan
ada yang terlibat sindikat narkoba, baik sebagai
gembong, pengedar atau pemakai. Juga agar
jangan sampai terulang adanya indikasi upaya
rekayasa penangkapan pengedar dan pemakai
narkoba. Dengan demikian, kepercayaan publik
akan semakin tinggi kepada BNN dan kepolisian,
yang pada gilirannya akan mempermudah pelak-
sanaan tugas di lapangan serta negara pun
terhindar dari kegagalan memberantas narkoba. 
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CH. ROBIN SIMANULLANG

udul ini terkesan seperti sensasi. Padahal
sesungguhnya itulah kenyataan, bukan
sensasi. Banyak hal yang membuktikan
betapa negara, sejauh ini, masih gagal

memberantas narkoba. Penilaian atas gagalnya
negara memberantas narkoba, antara lain pernah
mengemuka saat DPR menggelar Rapat Dengar
Pendapat (RDP) bersama Badan Narkotika Nasio-
nal (BNN) beberapa waktu lalu (7/3/2013). DPR
menilai BNN telah gagal dalam memberantas
narkoba di Tanah Air. BNN adalah alat negara yang
ditugaskan khusus memberantas narkotika.

Salah satu indikasi sehingga DPR menilai BNN
gagal memberantas narkoba adalah penangkapan
terhadap artis Raffi Ahmad dan kawan-kawan
yang dramatis ketika itu. Disebut dramatis, sebab
dalam penangkapan tersebut, selain eksposenya
yang dramatis juga ternyata BNN hanya memper-
oleh barang bukti dua linting ganja dan 14 butir
zat metylon, yang sampai saat ini masih diperde-
batkan, apakah zat tersebut narkoba atau bukan.
Padahal, BNN mengaku telah mengintai berbulan-
bulan untuk menangkap Raffi.

Sungguh dramatis dan memalukan! Telah
diendus berbulan-bulan, tapi hanya memperoleh
barang bukti dua linting ganja dan 14 butir zat
metylon. Tapi, entah siapa gembongnya tak pernah
tersentuh. Jangankan gembongnya, pengedarnya
pun tidak tahu rimbanya. Sementara, ekspose
penangkapannya seperti mengungkap dan me-
nangkap gembong besar.

Kisah dramatis itu melengkapi ’kejutan-kejutan’
sidak dan penangkapan ’gembong’ narkoba sebe-
lumnya. Di antaranya, ketika BNN dan Wakil Menteri
Hukum dan HAM, Denny Indrayana menggerebek
Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta
Medan, Rabu (21/12/12) dinihari, nyaris seperti
adegan (drama) film-film penumpasan bandar
narkoba, antara lain dengan adegan Denny menam-
par seorang sipir. Diekspos, penggerebekan itu
berhasil menangkap bandar narkoba jaringan
internasional dan sejumlah barang bukti di dalam LP.
Eh, pelakunya seorang wanita, Anli Yusuf alias Mami.

Si Mami itu, yang disebut bandar narkoba
jaringan internasional itu, ada di dalam LP pula,
sebuah tempat kecil yang dikuasai dan diawasi
ketat oleh negara, tapi drama penangkapannya
seperti di belantara perang mafia narkoba. Apalagi
penangkapan ’bandar’ narkoba di LP Tanjung
Gusta Medan itu bukan baru pertama kali terjadi,
tapi sudah berulang-ulang. Seperti di Rutan
Salemba, LP Cipinang Jakarta dan beberapa LP
lainnya, bahkan di Nusakambangan, LP yang
dianggap paling terisolir.

Kasus (kenyataan) ini diangkat sebagai contoh
(gambaran) bagaimana negara (BNN dan jajaran
kepolisian) menjalankan tugasnya memberantas
narkoba. Penggerebekan dan penangkapan tidak
pernah menyentuh hingga gembong besarnya.
Hanya menyentuh pengedar, kurir dan pemakai-

JJJJJ
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VISI TOKOH

endidikan dan sekolah akan sangat me-
mengaruhi pada pembentukan perilaku
peserta didik dan jalannya proses pen-
didikan formal. Karenanya pendidikan

(sekolah) Indonesia modern kini dan mendatang
harus selalu up to date dan berkualitas, tidak boleh
asal-asalan dalam segala seginya. Sekolah Indone-
sia harus memiliki citra (image) sebagaimana i-
mage yang dimiliki oleh sekolah berkualitas antar-
bangsa.

Image sekolah yang berkualitas biasanya selalu
menampilkan school-image seperti berikut:
Pertama: School as a factory (sekolah laksana
perusahaan). Metafor sekolah laksana perusaha-
an, menekankan suatu image pada teori pendidik-
an dan praktik. Metafor perusahaan, karena
sifatnya memproduksi massal, teknik jaringan
pemasangan (assembly) dan quality control.
Kepala Sekolah sebagai manajer, guru sebagai
karyawan dan murid sebagai produk yang harus
digerakkan dan dibentuk.

Kedua: School as a hospital (sekolah laksana
rumah sihat). Metafor a hospital untuk sekolah
adalah dalam membedakan manajemen dan
putusan-putusan profesional, laksana hospital
dalam pengajaran diagnosis perspektif, pengajar-
an individu dan sederet tes serta pendekatan yang
bersifat klinik.

Ketiga: School as a log (sekolah laksana log),
mengacu kepada bentuk sekolah klasik di mana
dasar-dasar yang ditekankan, guru diberi peng-
hormatan dan status yang tinggi, diseleksi secara
cermat dan ditunjang dengan materi dan sumber-
sumber lainnya.

Keempat: School as a family (sekolah laksana
keluarga), menunjukkan bahwa murid harus
dilayani dan diperlakukan sebagai individu yang
utuh, seluruh anak didik harus dididik dan mereka
tidak dipaksa sebelum mereka siap. Model ini
mengasumsikan bahwa hubungan antara guru dan
murid adalah paling penting dalam kegiatan
pendidikan di sekolah.

Kelima: School as a war zone (sekolah laksana
zona perang), metafor ini menggambarkan antara
konflik dan damai dan aksi agresif merupakan
bagian yang diharapkan dalam kehidupan sekolah
dan kelas. Kalah dan menang lebih penting dari
pada cooperation and accommodation.

Keenam: School as a knowledge work organi-
zation (sekolah sebagai organisasi kerja ilmu
pengetahuan). Sekolah sebagai tempat kerja
merupakan pandangan yang paling banyak dianut.
Dikuatkan dengan adanya berbagai pekerjaan
tugas dari sekolah, berupa pekerjaan rumah,
pekerjaan kelas, dan pekerjaan lainnya. Karena-
nya, sekolah sebagai organisasi kerja ilmu pengeta-
huan. Peserta didik ke depan akan menjadi pekerja
ilmu pengetahuan (knowledge workers).

Mencipta dan mewujudkan image atau citra
pendidikan Indonesia modern seperti yang diurai
tadi, merupakan usaha besar yang wajib ditempuh
oleh seluruh kekuatan warga bangsa Indonesia
tanpa terkecuali, pemerintah, swasta, pemimpin

dan rakyat, kaya dan miskin. Dengan image
pendidikan seperti itu, maka sekolah dan pendi-
dikan Indonesia modern merupakan proses
pendidikan terbuka yang mudah dimasuki dan
menerima ide-ide dan konsep-konsep baru yang
selalu muncul.

Guru, murid, masyarakat dan sistem menjadi
terpadu. Sejarah pendidikan Indonesia selama ini
belum mempersiapkan siswa untuk berpikir dan
bersikap mandiri yang kreatif, seperti image
sekolah yang diuraikan tadi. Yang dikembangkan
selalu mengarah kepada penguasaan sesuatu yang
dipersiapkan untuk menjadi pegawai yang setia
dan patuh, bukan pengembangan kecerdasan,
kepekaan dan kesadaran sebagai entrepreneur.

 Mari semua itu kita jadikan masa lalu dan kita
tinggalkan. Sebab bangsa yang tidak sanggup dan
siap meninggalkan masa lalunya, itu merupakan
pertanda bahwa bangsa tersebut tidak berkeingi-
nan untuk menampilkan generasi yang kuat,
berketahanan fisik, berkecerdasan pikir, dan
berkecepatan reaksi.

Mari kita tinggalkan paradigma pendidikan In-
donesia masa lalu, dan kita persiapkan bangsa ini
melalui pendidikan, agar mereka mampu menjadi
leader, pemimpin yang sesuai dengan ciri kepe-
mimpinan abad ini minimal untuk memimpin
dirinya sendiri. Bangsa Indonesia melalui pendi-
dikan Indonesia modern harus mampu mengan-
tarkan generasi produk pendidikan yang berciri-
kan abad 21 ini:

a. Systems thinker (pemikir sistem-sistem) yang
mampu menggabungkan antara isu, kejadian, dan
data secara utuh dan terpadu.

b. Change agent (agen perubahan) berkemam-
puan mengembangkan pemahaman dan memiliki
kompeten tinggi dalam menciptakan dan me-
manage perubahan (change) bagi kehidupan
bangsa agar dapat bertahan hidup.

c. Innovator and risk taker, yakni pembaharu
dan berani mengambil risiko, terbuka terhadap
perspektif yang luas dan kemungkinan-kemung-
kinan yang esensial dalam menentukan tren dan
menggerakkan pilihan.

d. Servant and steward, kemampuan dan
berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada
yang lain, pendekatan holistik untuk bekerja,
memiliki a sense of community dan berkemam-
puan membuat keputusan bersama.

e. Polychronic coordinator, yang mampu untuk
dapat mengkoordinasikan banyak hal dalam
waktu yang sama yang harus dapat bekerja
bersama dengan orang lain.

f. Instructur, Coach and Mentor, yang mampu
tampil sebagai pembantu orang lain untuk belajar,
menciptakan banyak pendekatan yang beraneka,
sebagai instruktur, pelatih dan mentor (penasihat
yang bijak).

g. Visionary and vision builder, yang mampu
membantu membangun visi bangsa dan negara-
nya serta memberi inspirasi bagi segenap lapisan
masyarakat yang diposisikan sebagai pelanggan
dan kolega. 

Citra Pendidikan Indonesia Modern

P
OLEH AS PANJI GUMILANG
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Syaykh Al-Zaytun
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BERITA TERDEPAN

egitu bunyi iklan tentang ’jasa
besar’ Presiden SBY yang menu-
runkan harga BBM sebanyak tiga

kali pada akhir tahun 2008 dan awal
2009. Dalam iklan itu tidak dijelaskan
bahwa sebelumnya, baru empat bulan
pemerintahan SBY, tepatnya 1 Maret
2005, harga BBM (premium) sudah di-
naikkan dari Rp 1.810 menjadi Rp
2.400 per liter. Dinaikkan lagi pada 1
Oktober 2005 menjadi 4.500 (naik
hampir 300 persen). Lalu, untuk ketiga
kalinya pada 24 Mei 2008 dinaikkan
lagi menjadi Rp 6.000 pada 24 Mei
2008.

Unik atau ’hebatnya’ kenaikan harga
BBM (pengurangan subsidi BBM) itu
dibarengi pula pemberian kompensasi
bantuan langsung tunai (BLT) kepada
rakyat miskin. Namun kemudian, men-
jelang Pemilu 2009, pemerintah SBY
dalam dua bulan menurunkan harga
BBM secara bertahap (tiga kali), yakni
pada 1 Desember 2008 diturunkan dari
Rp 6.000 menjadi Rp 5.500. Setengah
bulan kemudian, 15 Desember 2008, di-
turunkan lagi menjadi Rp 5.000. Bulan
berikutnya, pada 29 Januari 2009
diturunkan lagi menjadi Rp 4.500.

Lalu, dalam kampanye Pemilu 2009
mengumandanglah iklan tersebut di atas.
Bersamaan dengan itu, hingga menjelang
Pemilu 2009, BLT masih digulirkan.
Hasilnya: Partai Demokrat dan Presiden
SBY pun memenangkan Pemilu. Sangat
dahsyat mendongkrak lebih 300% pero-
lehan suara Partai Demokrat dan Presiden
SBY terpilih kembali dalam satu putaran!

Bukankah hal ini politisasi kebijakan
harga BBM dengan kompensasi BLT-nya?
Diakui pemerintah atau tidak, itu adalah
politicking (berpolitik; kegiatan politik;
kegiatan yang diarahkan untuk mem-
peroleh kekuasaan dan pengaruh, untuk
mencapai tujuan tertentu; proses kam-
panye untuk dukungan, suara dan lain-lain;
pelakunya disebut politicker). Ini politick-
ing harga BBM (bahan bakar minyak) yang
paling telanjang sepanjang sejarah!

Kemudian, tak mustahil bila Presiden
SBY ingin mengulangi ’politicking’ harga
BBM dan BLT itu untuk memenangkan
Pemilu 2014. Indikasi adanya upaya ke
arah itu sudah dimulai sejak awal tahun
2012. Pada Maret 2012 pemerintah sudah
mengajukan niatnya untuk menaikkan
harga BBM dengan kompensasi bantuan

langsung tunai yang kali ini diubah
namanya menjadi Bantuan Langsung
Sementara Masyarakat (BLSM), tetapi
hakikatnya sama. Tapi ketika itu DPR
menolak. Penolakan itu didukung Fraksi
PDI-P, Golkar, PKS, Gerindra dan Hanura.

Ketika itu,  Presiden SBY yang juga ma-
sih menjabat Ketua Dewan Pembina dan

Lagi, Politicking Harga BBM dan BLSM

B

Masih ingatkah iklan Partai Demokrat dalam kampanye Pemilu 2009 yang gencar ditayangkan
di layar televisi di Tanah Air? Salah satu di antaranya adalah tentang penurunan harga BBM.

Bunyinya demikian: “Harga BBM diturunkan tiga kali! Pertama kali sepanjang sejarah. Harga
BBM diturunkan! Agar beban rakyat jadi lebih ringan. Terimakasih Pak SBY!”

ingatannya tidak sependek itu, justru per-
nyataan Presiden SBY ini merupakan
pernyataan politik yang amat menyedih-
kan. Bahkan, tidak heran bila ada yang
beranggapan bahwa pernyataan itu meru-
pakan pembohongan, penyesatan dan
pembodohan. Sebab, publik masih ingat
bunyi iklan kampanye SBY dan PD pada

Pemilu 2009, sebagaimana dikutip di
atas. Iklan kampanye yang merupakan
politisasi harga BBM yang amat vulgar
dan telanjang.

Setelah gagal mendapat persetujuan
DPR awal tahun 2012, pemerintah
kembali mengajukannya Juni 2013.
Kali ini, pemerintahan SBY tampaknya
sudah mempersiapkan langkah jitu.
Jika pada Maret 2012 dua fraksi yang
tergabung dalam Setgab Partai Koalisi
yakni Golkar dan PKS menolak (mem-
belot), kali ini pemerintah berhasil
memegang Golkar, tapi PKS tetap
dalam pendirian. Namun dengan ber-
hasil dipegangnya Golkar sudah cukup
untuk memenangkan voting dalam
Rapat Paripurna DPR (17/6/2013)
dengan suara 338 menerima dan 181
menolak. DPR menerima usulan peme-
rintah untuk mengurangi subsidi BBM
dalam RAPBN Perubahan 2013 yang

juga memuat kompensasi dari kenaikan
harga BBM meliputi Bantuan Langsung
Sementara Masyarakat (BLSM) untuk
rakyat miskin sebesar Rp150 ribu per
kepala keluarga selama empat bulan.

Belakangan publik mengetahui bahwa
dalam RAPBN Perubahan 2013 itu terda-
pat anggaran untuk menanggulangi
korban lumpur Lapindo sebesar Rp 155
miliar. Beberapa politisi Senayan dari
fraksi yang menolak menyatakan merasa
kecolongan. Bagi sejumlah kalangan,
timbul pula dugaan hal ini yang membuat
Golkar berhasil dipegang Presiden SBY
(Partai Demokrat). Diduga ada deal atau
kesepakatan hitam antara Ketua Umum
Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB)
dengan Ketua Umum Partai Demokrat
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam
pengesahan RPBN-Perubahan 2013 ter-
sebut. Dugaan ini dibantah Aburizal
Bakrie. Aburizal menegaskan pihaknya
menerima RAPBN Perubahan 2013 untuk
kepentingan rakyat, bukan karena ada
deal dengan Partai Demokrat. Publik
tentu berhak untuk percaya atau tidak!

 Ch. Robin Simanullang

belum menjabat Ketua Umum Partai De-
mokrat, saat memberi pembekalan dan
arahan kepada para kader PD di kedia-
mannya di Puri Cikeas, Gunung Putri,
Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/3/2012),
meminta agar rencana pemerintah mena-
ikkan harga BBM bersubsidi tak dipoli-
tisisasi. Sebab, menurut SBY, kebijakan
menaikkan BBM bersubsidi semata-mata
dilakukan demi menyelamatkan pereko-
nomian nasional.

Arahan itu berkaitan proses pembahas-
an rencana kenaikan BBM bersubsidi di
Parlemen yang memang alot. Padahal, me-
nurut SBY, pemerintah ingin menghasil-
kan opsi terbaik. “Tapi kalau yang terjadi
adalah black campaign, berburuk sangka,
apa pun digunakan sebagai peluang untuk
menghadapi lawan politik, maka politik di
negeri ini menyedihkan,” kata SBY.

Banyak orang terkesima mendengar
pernyataan Presiden SBY tersebut. Jika
ingatan publik sangat pendek, pernyataan
Presiden ini dapat ditelan sebagai sebuah
pernyataan seorang pemimpin yang ne-
garawan. Tapi, bagi mereka (publik) yang



8 BERITAINDONESIA, Juli 2013

BERITA UTAMA

Awas Bahaya Narkoba!

BERITA UTAMA

8 BERITAINDONESIA, Juli 2013

Foto: SPI

Anak Kecanduan Makin Banyak

Saat ini sudah ada empat juta orang di Indonesia
yang menggunakan narkoba dengan berbagai jenis
dan cara. Menurut data Badan Narkotika Nasional
atau BNN, peningkatan jumlah pecandu narkoba
setiap tahun mencapai satu persen. Peningkatan
tersebut, karena cara penanganan yang kurang

efektif dan minimnya sarana rehabilitasi.
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ejahatan narkotika setiap ta-
hun meningkat. Bangsa ini
kewalahan menghadapi masuk

sekaligus beredarnya barang haram ini.
Ketahuilah bahwa 60 persen narkoba
yang beredar di dalam negeri ini berasal
dari luar.

Kepala BNN Komjen Pol Anang
Iskandar menjelaskan, saat ini perma-
salahan narkoba semakin mempriha-
tinkan. Sebab banyak narkoba jenis
baru yang berkembang cepat, sekitar
251 jenis baru di dunia, dimana 14 jenis
baru di antaranya ada di Indonesia.

Secara garis besar, jenis-jenis narko-
ba di antaranya adalah Narkotika, zat/
obat yang berasal dari tanaman atau
sintetis maupun semi sintetis yang
dapat menurunkan kesadaran, hilang-
nya rasa, mengurangi sampai menghi-
langkan rasa nyeri dan dapat menim-
bulkan ketergantungan; Psikotropika,
zat/obat alamiah atau sintetis bukan
narkotika yang berkhasiat psikoaktif
melalui pengaruh selektif pada susunan
syaraf pusat yang menyebabkan per-
ubahan khas pada aktivitas mental dan
perilaku; Zat adiktif adalah bahan lain
bukan narkotika atau psikotropika yang
pengunaannya dapat menimbulkan
ketergantungan baik psikologis atau
fisik, misal alkohol, rokok, atau kopi.

Sementara nafza merupakan sing-
katan dari narkotika, alkohol, dan zat
adiktif lainnya (obat-obat terlarang,
berbahaya yang mengakibatkan seseo-
rang mempunyai ketergantungan ter-
hadap obat-obat tersebut). Kedua
istilah tersebut sering digunakan untuk
istilah yang sama, meskipun istilah
nafza lebih luas lingkupnya.

Narkotika berasal dari tiga jenis
tanaman, yaitu candu, ganja, dan koka.
Ketergantungan obat dapat diartikan
sebagai keadaan yang mendorong
seseorang untuk mengonsumsi obat-
obat terlarang secara berulang-ulang
atau berkesinambungan.

Meski aparat terus melakukan pe-
ngungkapan dan penangkapan, keja-
hatan terhadap peredaran narkoba
terus meningkat. “Setiap hari aparat
melakukan pengungkapan dan penang-
kapan, namun narkoba masih ada dan
terus meningkat,” kata Sekjen Gerakan
Nasional Anti-Narkotika, Brigjen
(Purn) Ashar Suryobroto.

Meningkatnya jumlah korban setiap
tahun, seharusnya menjadi peringatan
bagi segenap anak bangsa. “Bantuan
berupa pikiran, tenaga, dan informasi

menjadi alat yang ampuh untuk meng-
hadang peredaran,” kata Ashar.

Data yang dihimpun Badan Narkoti-
ka Nasional (BNN) menyebutkan,
hingga tahun 2006 sebanyak 15.000
orang menjadi korban. Itu berarti rata-
rata 41 orang menjadi korban setiap
harinya. Tahun 2008 terjadi lonjakan,
ada sekitar 3,2 juta hingga 3,6 juta
pemakai narkoba. Itu berarti 1,99
persen penduduk merupakan pemakai.
Tahun 2010 jumlah pemakai naik 2,2
persen, dan meningkat lagi pada tahun
2011 menjadi 3,8 juta.

BNN memprediksi tahun 2015 jum-
lah pemakai akan mencapai 5 hingga 6
juta jiwa. “Sekitar 80 persen pemakai
adalah generasi muda,” kata Ashar.

Keberadaan aparat di semua lini yang
menjadi celah masuk dan beredarnya
narkoba sudah cukup. Keberadaan
aparat, walau dirasa cukup, tidak akan
berjalan baik tanpa kesadaran masyara-
kat untuk tidak menggunakan narkoba.
“Pasar narkoba di Indonesia itu tinggi,
tidak heran jadi incaran sindikat narko-
ba,” tegasnya.

Bila permintaan menurun, lanjutnya,
suplai juga berkurang atau hilang.
Hampir di semua tempat di Indonesia
tak ada yang luput dari peredaran.
Disinyalir tidak ada tempat yang benar-
benar bersih, dari Aceh sampai Papua.
Indonesia memang memiliki aspek
komersial yang tinggi dilihat dari
jumlah penduduk yang tinggi.

Ashar menilai banyak penyebab
mengapa seseorang menggunakan
narkoba. “Banyak yang bilang karena
frustasi, broken home, dan sebagainya
tapi itu klise dan teoritis. Dan penyebab
utamanya adalah penjahat selalu men-
cari keuntungan dan korban. Ini soal
bisnis,” terangnya.

Satu-satunya jalan untuk memben-
dung masalah narkoba adalah dengan
membentengi semua anak bangsa. De-
ngan jalan ini pasar narkoba menjadi
hilang. “Kita harus menyelamatkan
anak-anak sejak dari rumah, start from
home. Karena di rumah anak-anak itu

K

Kepala BNN Komjen Pol Anang Iskandar

BNN dan Bea Cukai menangkap jaringan narkoba dari Belanda

BERITA UTAMA
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milik kita dan di luar itu milik hantu,”
katanya.

Generasi Muda Sasaran Utama
Peringatan akan bahaya narkoba

sudah sering kita dengar. Peringatan
itu, ada yang melalui media massa,
selebaran, pamflet, seminar, kunjungan
ke sekolah dan sebagainya. Namun tak
urung, korban narkoba terus berja-
tuhan. Indonesia yang dulu hanya
sebagai negara transit, kini berubah
menjadi negara tujuan, bahkan pabrik
ekstasi terbesar di Asia pernah digere-
bek di Tangerang.

Sasaran utama sindikat narkoba
adalah generasi muda. Memang diakui
bahwa pengguna bahan terlarang ini
sudah memasuki setiap unsur lapisan
masyarakat bahkan sampai ke birokrat.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-
obatan terlarang di kalangan generasi
muda dewasa ini kian meningkat.
Maraknya penyimpangan perilaku
generasi muda tersebut, dapat memba-
hayakan keberlangsungan hidup bang-
sa ini di kemudian hari. Karena pemuda
sebagai generasi yang diharapkan
menjadi penerus bangsa, semakin hari
semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif

penghancur syaraf. Sehingga pemuda
tersebut tidak dapat berpikir jernih.

Akibatnya, generasi harapan bangsa
yang tangguh dan cerdas hanya akan
tinggal kenangan. Kalau dirata-ratakan,
usia sasaran narkoba ini adalah usia
pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai
24 tahun. Hal tersebut mengindikasi-
kan bahwa bahaya narkoba sewaktu-
waktu dapat mengincar anak kita,
kapan saja.

Mulanya, pelajar yang mengonsumsi
narkoba biasanya berkenalan dengan
rokok. Kebiasaan merokok ini seper-
tinya sudah menjadi hal yang wajar di
kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasa-
an inilah, pergaulan terus meningkat,
apalagi ketika pelajar tersebut berga-
bung ke dalam lingkungan orang-orang
yang sudah menjadi pecandu narkoba.
Awalnya mencoba, lalu kemudian
mengalami ketergantungan.

Secara umum dampak negatif penya-
lahgunaan narkoba terhadap anak atau
remaja (pelajar) adalah perubahan
dalam sikap, perangai dan kepribadian;
Sering membolos, menurunnya kedisi-
plinan dan nilai-nilai pelajaran; Menja-
di mudah tersinggung dan cepat marah;
Sering menguap, mengantuk dan ma-

Pemusnahan barang bukti narkoba di Polda Metro Jaya

Salah satu
peran serta

masyarakat
yang efektif

ditunjukkan
oleh Universitas
Widya Dharma,

Klaten, Jawa
Tengah. Saban

Jumat dan
Sabtu, semua
mahasiswa di

kampus ini
menggunakan
baju seragam
anti narkoba.

BERITA UTAMA
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No.     Tahun     Prevalensi   Jlh Orang

1         2004 1,75%   2,8 juta

2        2008 1,99%   3,3 juta

3        2011 2,2%   3,8 juta

Penyalahgunaan Narkoba pada
Populasi Umur 10-59 Tahun

Hasil Penelitian BNN

No.   Tahun    1 Th Akhir    Jlh Orang

1       2006         5,3%         5 dari 100

2      2009         4,7%          5 dari 100

3      2011          2,9%          3 dari 100

Penyalahgunaan Narkoba pada
Pelajar dan Mahasiswa

Hasil Penelitian BNN

Tahun   Rehab    Cegah     Humas    Umum    Berantas   Data & Info      Jumlah

2008      440        133   36  885      261 0 1.775

2009      260         81   26  728      181 8 1.291

2010      210         40     7  513        79 9    858

2011      258         54   20  559      551              28 1.470

Partisipasi Masyarakat
Melalui Call Center dan SMS Center BNN Tahun 2008 - 2011 (Nov)

Sumber BNN

Pemusnahan barang bukti narkoba

las; Tidak memedulikan kesehatan
diri; Suka mencuri untuk membeli
narkoba.

Upaya pencegahan terhadap penye-
baran narkoba di kalangan pelajar,
sudah seyogianya menjadi tanggung
jawab bersama. Dalam hal ini semua
pihak termasuk orang tua, guru dan
masyarakat harus turut berperan aktif
dalam mewaspadai ancaman nar-
koba terhadap anak-anak.

Adapun upaya-upaya yang lebih
konkret yang dapat dilakukan
adalah melakukan kerja sama
dengan pihak yang berwenang
untuk melakukan penyuluhan
tentang bahaya narkoba, atau
mungkin mengadakan razia men-
dadak secara rutin.

Kemudian pendampingan dari
orang tua siswa itu sendiri dengan
memberikan perhatian dan kasih
sayang. Pihak sekolah harus mela-
kukan pengawasan yang ketat ter-
hadap gerak-gerik anak didiknya,
karena biasanya penyebaran (tran-
saksi) narkoba sering terjadi di
sekitar lingkungan sekolah.

Yang tak kalah penting adalah,
pendidikan moral dan keagamaan
harus lebih ditekankan kepada
siswa. Karena salah satu penyebab
terjerumusnya anak-anak ke da-
lam lingkaran setan ini adalah
kurangnya pendidikan moral dan

keagamaan yang mereka serap, sehing-
ga perbuatan tercela seperti ini pun,
akhirnya mereka jalani.

Salah satu peran serta masyarakat
yang efektif ditunjukkan oleh Univer-
sitas Widya Dharma, Klaten, Jawa Te-
ngah. Saban Jumat dan Sabtu, semua
mahasiswa di kampus ini menggunakan
baju seragam anti narkoba. “Ini kerja-

sama dengan Granat,” terang Ashar.
Inilah perang terbuka yang dicanang-
kan dari dalam kampus. Sayangnya
belum sepenuhnya diikuti di tingkat na-
sional. Permintaan untuk memasukkan
anti-narkoba menjadi salah satu materi
kurikulum belum terlaksana.

  BERINDO/tubagus budi
rahman
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pa yang dimaksud
dengan narkoba?
Banyak istilah yang di-

gunakan untuk menjelaskan
masalah ini. Narkoba adalah
singkatan dari narkotika dan
bahan-bahan berbahaya. Se-
dangkan Napza adalah sing-
katan dari narkotika, psiko-
tropika dan zat adiktif lainnya.

Bagaimana penjelasan-
nya?
Golongan narkotika terdiri
dari ganja, kokain, morfin dan
heroin. Psikotropika adalah
semua bahan/obat yang dapat
mempengaruhi jiwa, seperti
metamphetamin, zat-zat yang menim-
bulkan efek sedatif/hipnotik dan halu-
sinogenik. Bahan berbahaya lainnya
adalah alkohol yang terdapat dalam
minuman keras. LSD (Lysergic Dyethi-
lamide), sementara zat adiktif lainnya
meliputi lem dan bahan pelarut. Semua
bahan-bahan ini berpotensi menim-
bulkan ketergantungan.

Bagaimana cara kerja narkoba di
dalam tubuh?
Narkoba digolongkan dalam 3 bagian,
tergantung pada efek yang ditimbulkan-
nya terhadap tubuh. 1. Depresan: beker-
ja menekan fungsi kesadaran dan me-
nenangkan, seperti golongan opiat
(morfin, petidin, kodein, heroin/pu-
taw). Inhalan (zat yang dihirup) seperti
lem, tinta, thinner/pengencer cat, dan
alkohol. 2. Stimulan: bekerja memacu
kerja susunan sistem saraf pusat seperti
rokok, amphetamin, metamphetamin
alias shabu-shabu, MDMA (metilen
dioksi metamphetamin) alias ecstasy,
dan kokain 3. Halusinogen: bekerja me-
nimbulkan efek halusinasi/khayalan
seperti ganja, mariyuana, LSD dan
magic mushroom.

Kenali Bahaya Narkoba

A

Emangnya apa sih pengaruh nar-
koba buat kita?
Sebagian besar kita memahami kecan-
duan atau adiksi hanya sebatas rasa
sakit yang terjadi pada seorang pecan-
du, padahal dampaknya bukan hanya
pada diri orang tersebut, tapi juga pada
orang di sekitarnya seperti ayah, ibu,
kakak, adik, pacar, suami atau istri
pecandu, bahkan juga terhadap keluar-
ga besar dan teman-teman sekolah atau
kuliahnya.

Apa hubungannya dengan kelaku-
an kita sehari- hari?
Pecandu biasanya akan memperli-
hatkan perilaku yang tidak dapat di-
terima oleh orang di sekelilingnya
seperti menjadi malas, suka bohong,
mencuri, dan lain-lain.

Kenapa kita mesti menjauhi nar-
koba?
Karena dampaknya berakibat sangat
buruk bagi diri kita sendiri dan keluarga
serta pasangan kita. Dampak ini ber-
langsung sejak kita mulai menggu-
nakannya hingga seumur hidup kita.

Bukan hanya dari segi
kesehatan, tapi juga dari segi
psikologis, sosial, ekonomi,
dan lain-lain.

Bagaimana caranya agar
tak terjerumus narkoba?
Yang jelas kita harus menger-
ti dulu tentang jenis-jenis
narkoba, dan dampak dari
pemakaiannya bagi tubuh
kita. Bila sudah paham, pikir-
kanlah baik-baik sebelum
mengambil keputusan. Hi-
dup ini penuh dengan pi-
lihan-pilihan, karena itu
pilihlah yang terbaik untuk
hidupmu.

Apa sih tanda-tandanya kalau or-
ang mulai kecanduan narkoba?
Tanda-tanda ini bisa menjadi salah
satu petunjuk untuk mengenali seorang
pemakai, tapi bisa saja terjadi bahwa
tanda-tanda ini terjadi karena pengaruh
lain. Tanda-tanda itu adalah sebagai
berikut: Terlalu sensitif, menjadi kasar
dan tidak sopan, cepat bosan dan
pelupa, suka berbohong, suka menyen-
diri dan penuh rahasia, bicaranya nggak
nyambung, kadang tertawa atau me-
nangis tanpa alasan, tidak peduli pada
kebersihan tubuh atau penampilan jo-
rok, malas mandi, ekspresi wajah kuyu,
muka pucat, mata merah, prestasi be-
lajar sangat menurun, gampang curiga
pada setiap orang (paranoid), sering
pilek, batuk dan menguap, nafsu makan
hilang/meningkat/tidak teratur, ka-
dang hiperaktif dan bertingkah menarik
perhatian, kebutuhan uang meningkat,
tapi sering kehabisan uang, mencuri
kecil-kecilan maupun besar-besaran.

Menurut banyak kalangan, jika
pemakaian sekali-kali tidak akan
ketagihan, betulkah?

Kenali bahaya narkoba

Mungkin masih banyak di kalangan generasi muda, atau bahkan orangtua
yang kurang memahami jenis-jenis narkotika dan bahaya-bahaya yang

ditimbulkannya. Berikut ini tanya-jawab seputar bahaya narkoba yang disarikan
dari berbagai sumber. Diharapkan penjelasan di bawah ini akan menambah

wawasan pembaca akan bahaya narkoba.
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Itu anggapan yang keliru. Sekali kamu
mencoba, kamu akan segera ketagihan,
sehingga sulit untuk melepaskan diri
dari jeratan narkoba. Biasanya orang
yang mengajak kamu menggunakan
narkoba akan memberikan gratis dulu
untuk pemakaian pertama. Setelah itu
kamu akan ketagihan dan melakukan
apa saja untuk memenuhi kecanduan
seperti berbohong, mencuri, malak, dan
sebagainya.

Kenapa orang yang kecanduan
narkoba perilakunya menjadi
sulit dipahami/ berubah?
Pemakaian narkoba, psikotropika dan
zat adiktif lainnya membuat orang
mengalami gangguan pada fungsi
biologi, psikologi dan sosial. Kerusakan
biologis misalnya pada otak, jantung,
paru-paru, gerakan tubuh tidak terkon-
trol. Dari sisi psikologis seperti tidak
tahan terhadap stres, cepat lupa dan
sangat sulit mengingat sesuatu, serta
sangat emosional. Juga terganggunya
hubungan antara dirinya dengan orang
lain karena adanya kerusakan dalam
cara berpikir, berperilaku dan meng-
ambil keputusan.

Kenapa seorang pecandu bisa
ketularan AIDS?
Para pemakai narkoba yang menggu-

nakan jarum suntik seperti pecandu
heroin, biasanya mereka bertukar
jarum suntik tidak steril secara bergan-
tian antara 20-150 orang. Dengan
demikian bisa terjadi penularan virus
Hepatitis C, HIV/AIDS dan Penyakit
Menular Seksual. Selain itu bisa saja
terjadi mereka melakukan hubungan
seks tidak aman (tanpa kondom) yang
memungkinkan penularan penyakit
tersebut.

Apakah kalau menggunakan nar-
koba selain heroin bisa tertular
HIV/AIDS?
Karena dalam diri seorang pecandu
terjadi kerusakan cara berpikir dan
mengambil keputusan, mereka tidak
bisa memutuskan apakah dalam mela-
kukan hubungan seks bisa tertular
penyakit atau tidak. Mungkin secara
langsung mereka tidak menggunakan
jarum suntik kotor, tapi dalam keadaan
tidak sadar mungkin saja melakukan
hubungan seks tidak aman (tanpa
kondom), baik dengan sesama pecandu
maupun dengan kelompok non-pecan-
du.

Apakah heroin itu?
Heroin dikenal juga dengan nama
putaw, putih, bedak, PT, etep, meru-
pakan zat penghilang rasa nyeri yang

sangat kuat. Jenis yang populer di In-
donesia adalah putaw (heroin kelas 5
atau 6), dibuat dalam bentuk serbuk/
larutan, heroin akan sangat cepat
“mengikat” dirimu secara fisik dan
mental. Heroin bikin kamu jadi bodoh
dan lamban serta merusak konsentrasi.
Zat ini paling sering menimbulkan
kematian akibat Over Dosis (OD). Pe-
makaian heoin melalui jarum suntik
kotor yang dipakai bergantian akan
meningkatkan risiko terinfeksi HIV/
AIDS.

Apa tanda-tanda orang ketagihan
heroin?
Rasa sakit yang sangat hebat, kejang-
kejang, keram perut dan menggelepar,
gemetar dan muntah-muntah, hidung
berlendir dan mata berair, kehilangan
nafsu makan, dan kekurangan cairan
tubuh.

Bagaimana dengan kerusakan
yang ditimbulkan oleh inhalen?
Inhalen adalah zat yang terdapat pada
lem dan pengencer cat (thinner). Peng-
gunaannya dengan cara dihirup, dapat
mengakibatkan kematian mendadak
seperti tercekik (Sudden Sniffing Death
Syndrome). Dapat merusak pertumbu-
han dan perkembangan otot, syaraf dan
organ tubuh lain, menghirup sambil

Narkoba ancaman bagi generasi muda bangsa.
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menggunakan obat anti depresi seperti
obat penenang, obat tidur, alkohol akan
meningkatkan risiko Over Dosis dan
menyebabkan kematian. Bila pengguna
melakukan aktivitas normal seperti ber-
lari atau berteriak, dapat mengakibat-
kan kematian karena gagal jantung.

Akibat menggunakan inhalen?
Kerusakan hati dan ginjal, kehilangan
ingatan, tidak dapat berpikir, sakit
maag, mual dan muntah, mudah berda-
rah dan memar, kerusakan sistem
syaraf utama, sakit pada waktu buang
air kecil, kejang-kejang otot, batuk-
batuk.

Bagaimana dengan amphetamin
(amphet)?
Biasanya berbentuk pil, kapsul dan
serbuk, memberikan rangsangan bagi
perasaan manusia. Salah satu jenis
amphetamin adalah metamphetamin
yang memiliki efek rangsangan kuat
terhadap sistem saraf. Contohnya
adalah ice, shabu. Pemakai akan terikat
secara fisik dan mental. Amphetamin
akan merangsang tubuh melampaui
batas maksimum dari kekuatan fisik.
Kamu tetap merasa aktif walaupun
tubuh sudah sangat lelah. Jika tubuh
tidak dapat lagi menanggung beban,
kamu dapat pingsan karena kelelahan.

Akibat menggunakan ampheta-
min?
Penurunan berat badan, kelihatan
seperti kurang tidur, denyut nadi tidak

beraturan, pingsan karena kelelahan,
tekanan darah tinggi, paranoid yang
parah (parno).

Apakah shabu itu?
Shabu dikenal juga dengan nama kris-
tal, ubas, SS, mecin. Bentuknya seperti
kristal, tidak berbau dan tidak ber-
warna, mengakibatkan efek yang kuat
pada sistem saraf. Pemakai akan ber-
gantung secara fisik dan mental. Peng-
gunaan terus menerus dapat merusak
otot jantung, bahkan kematian. Memicu
kerja tubuh melampaui ambang batas
kekuatan fisik, pemakai merasa fly
dengan perasaan enak yang bersifat
sementara lalu berangsur-angsur me-
ngakibatkan kegelisahan luar biasa.
Efek langsung penggunaannya menju-
rus pada perilaku kekerasan, dapat
menyebabkan impotensi, overdosis
mengakibatkan kerusakan hati dan
paru-paru bahkan kematian.

Apakah akibatnya jika mengguna-
kan shabu?
Berat badan menyusut, kejang-kejang,
kerusakan ginjal dan jantung, impoten,
halusinasi dan paranoid, serangan jan-
tung, kematian.

Apakah ecstasy itu?
Ecstasy dikenal juga dengan nama Inex,
I, kancing, disco biscuit. Dibuat dalam
bentuk tablet dan kapsul. Selain itu,
ecstasy juga merupakan zat kimia ber-
bahaya yang sering dicampur sehingga
berakibat buruk bagi tubuh, seperti

campuran insektisida, pil KB, bahkan
zat-zat kimia yang tidak diketahui. Ec-
stasy juga diproduksi secara ilegal di
laboratorium dan dapat mendorong
tubuh melakukan aktivitas yang melam-
paui batas maksimum. Aktivitas yang
berlebihan mengakibatkan tubuh keku-
rangan cairan. Ecstasy menyebabkan de-
nyut nadi cepat, serta menimbulkan pa-
ranoia dan halusinasi.

Akibat menggunakan ecstasy?
Diare, hiperaktif, denyut nadi yang
sangat cepat, gemetar tak terkontrol,
kehilangan selera makan, mual dan
muntah, rasa haus yang amat sangat,
sakit kepala dan pusing- pusing.

Apakah ganja itu?
Ganja dikenal juga dengan nama can-
nabis, mariyuana, cimeng, hashish,
rumput/grass, pot. Terdapat dalam
bentuk daun segar, daun kering, lin-
tingan seperti rokok, dan serbuk.
Menimbulkan efek halusinasi/khayal-
an, dapat membuat ketagihan secara
mental, pikiran menjadi lamban dan
bodoh, mempengaruhi konsentrasi dan
ingatan, kemampuan belajar menjadi
turun, sering kali pengguna mencari
obat-obatan lebih keras dan lebih
mematikan. Mengandung bahan kimia
delta-9 tetrahydrocannabinol (THC)
yang dapat memengaruhi pemakai
dalam cara melihat dan mendengar hal-
hal disekitarnya. Survey membuktikan
bahwa pemakaian ganja dalam waktu
panjang dapat menyebabkan schizo-
phrenia atau kegilaan.***

Tersangka bandar narkoba dan barang bukti yang ditangkap BNN dan Bea Cukai

Tanaman ganja dicabut
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alah satu pesantren yang sangat
tanggap terhadap bahaya nar-
koba adalah Mahad Al-Zaytun

yang terletak di Kabupaten Indramayu
yang dipimpin oleh Syaykh AS Panji
Gumilang. Setiap santri di sana, jika
habis liburan begitu masuk harus tes
urin. Ini merupakan salah satu cara
untuk mengetahui apakah santri terse-
but terkena narkoba atau tidak. Jadi,
jangan coba-coba, kalau ketahuan pasti
dikeluarkan dari Mahad. Apa yang
diterapkan oleh Mahad Al-Zaytun itu
adalah cara pencegahan. (Selengkap-
nya, baca Lentera).

Tumbuhnya minat berbagai pesan-

Pesantren Benteng
Cegah Narkoba

tren di seluruh Indonesia terutama di
Jawa untuk membentuk unit rehabi-
litasi narkoba di pesantren beranjak
dari besarnya minat penderita narkoba
untuk melakukan rehabilitasi ke pesan-
tren, karena dalam kenyataan, rehabi-
litasi di pesantren mempunyai nilai
tambah yang besar dibanding di tempat
yang biasa.

Minat rehabilitasi pecandu narkoba
ke pesantren akan semakin meningkat
jika BNN atau lembaga lain mempro-
mosikan pesantren sebagai tempat
rehabilitasi pencegahan, pemberan-
tasan, penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkoba yang mumpuni dan

membawa kesembuhan yang perma-
nen. Apalagi mantan pecandu narkoba
menjadi manusia baru setelah direhab
di pesantren.

 Selain bentuk pencegahan seperti
yang diterapkan di Mahad Al-Zaytun
itu, ada pesantren yang menerapkan
metode penyembuhan bagi penderita
narkoba. Seperti yang dilakukan Panti
Rehabilitasi Remaja Inabah di Pondok
Pesantren Suryalaya efektif untuk
menangani pecandu narkoba.

“Saya rasa cukup ampuh mengatasi
kecanduan narkoba, seperti yang dika-
takan adik-adik kita dari sekian metode
pengobatan narkoba yang ditawarkan,

S

Pesantren menjadi salah satu benteng pertahanan untuk mencegah masuknya narkoba
di kalangan generasi muda. Untuk itu, pemerintah melakukan pendekatan kepada

beberapa pesantren untuk menangkal masuknya barang haram tersebut.

Pesantren Benteng
Cegah Narkoba

Mahad Al-Zaytun Pelopor Benteng Cegah Narkoba
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metode medis dari dalam dan luar
negeri, rehabilitasi yang diterapkan
dengan pendekatan agama lebih man-
jur,” kata Menteri Sosial Salim Segaf Al
Jufri di Tasikmalaya, Jawa Barat.

Menteri juga mengaku yakin metode
yang digunakan di Ponpes Suryalaya itu
efektif sebab sudah mendapatkan
penghargaan dari badan internasional
yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Menteri Sosial melakukan kunjungan
ke Pondok Pesantren Suryalaya untuk
memberikan bantuan pada Panti Reha-
bilitasi Remaja Inabah.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri
didampingi sesepuh Ponpes Suryalaya
KH Zaenal Abidin Anwar dan Gubernur
Jawa Barat Ahmad Heryawan. Menteri
Sosial juga sempat berkomunikasi
dengan anak-anak yang dibina di panti
tersebut, salah satunya bernama Putri
yang mengaku sudah 14 tahun meng-
gunakan narkoba dan berulang kali
menjalani rehabilitasi, namun tidak
kunjung sembuh. Setelah dititipkan
untuk dibina di Panti Inabah, Putri
mengaku sudah sembuh dan tidak akan
kembali menggunakan narkoba.

Seperti diketahui, kerja sama Kemen-
terian Sosial dengan Ponpes Suryalaya
sudah dilakukan sejak tahun 1980-an.
Kerja sama ini akan terus ditingkatkan,
bahkan metode yang diterapkan Pon-
pes Suryalaya dalam penanganan nar-
koba kalau bisa diterapkan di pesantren
lainnya.

Lebih lanjut dikatakan Mensos, peran
semua pihak, termasuk orangtua sangat

diperlukan untuk mengawasi pergaulan
anak-anaknya. KH Zaenal Abidin An-
war mengatakan, pondok remaja Ina-
bah menangani penanganan sosial, sa-
lah satunya untuk pecandu narkoba.
Metode yang digunakan bagi anak bi-
naannya adalah mereka dimandikan
pukul 02.00 dinihari, dilanjutkan
dengan shalat dan zikir.

Panti Inabah dibuka sejak 1980 dan
saat ini sudah memiliki 24 cabang,
termasuk satu cabang di Malaysia.
Pecandu narkoba yang dibina minimal

mendapat pembinaan selama tiga bulan
di panti tersebut.

Asisten Pembina Inabah II Putri
Pondok Pesantren Suryalaya, Dewi
Khoirmulyana menambahkan, rentan-
nya remaja terkena pengaruh narkoba
disebabkan lingkungan pergaulan dan
lemahnya pengawasan orangtua. “Kesi-
bukan orangtua yang umumnya mem-
buat anak mudah terjerumus narkoba,”
katanya.

Ia menambahkan masuknya narkoba
di kalangan pesantren itu bukan karena
pesantren menjadi sarang narkoba,
melainkan banyak pecandu narkoba
yang dimasukkan pesantren untuk
dibina, namun tidak semua pesantren
memiliki metode penyembuhan.

BNN Akui
Eksistensi pondok pesantren sebagai

garda penahan masuknya narkoba di
kalangan generasi muda juga diakui
oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
Direktur Diseminasi Informasi BNN
Drs. Gun Gun Siswadi, M.Si, menilai
pondok pesantren sebagai salah satu
institusi pendidikan akhlak dan akade-
mis memiliki nilai strategis untuk
mendukung program Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Oleh karenanya, BNN menggandeng
Ponpes Al-Hidayah Al-Mumtazah un-
tuk melaksanakan sosialisasi pencegah-
an bahaya narkoba kepada lebih dari

Direktur Diseminasi Informasi BNN Gun Gun Siswadi

Pondok Pesantren Suryalaya
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150 orang santri, yang terdiri dari siswa-
siswi setingkat SLTP dan SLTA, para pe-
ngasuh ponpes serta alumni Pondok Pe-
santren Gontor 2011 Konsulat Bekasi.

Menurut Gun Gun, selain lingkungan
keluarga, sekolah keagamaan seperti
ponpes merupakan salah satu garda
terdepan dalam melakukan upaya
pencegahan narkoba. “Setiap santri,
pengajar, dan masyarakat di lingkung-
an tempat ponpes berada dapat berpar-
tisipasi aktif dalam upaya pencegahan
dengan cara menolak segala bentuk
penyalahgunaan narkoba,” ujar Gun
Gun. Salah satu santri yang mengikuti
kegiatan ini mengaku antusias dengan
berbagai informasi tentang narkoba
yang disampaikan oleh narasumber dan
berharap kegiatan ini tidak hanya
berhenti di sini.

Kepala BNN Anang Iskandar juga
berharap agar ke depannya kegiatan
sosialisasi seperti ini tidak hanya
dilakukan oleh Ponpes Al-Hidayah Al-
Mumtazah saja tetapi juga dapat diikuti
ponpes lainnya. Menurutnya, institusi
ponpes merupakan salah satu tulang
punggung dalam hal peningkatan kadar
iman bangsa. Oleh karena itu kontribusi
dan peran serta ponpes dalam mendu-
kung program P4GN sangat diharap-
kan. Hal ini juga sesuai dengan Instruk-
si Presiden Nomor 12 Tahun 2011 ten-
tang Pelaksanaan Kebijakan dan Stra-
tegi Nasional P4GN, yang mengama-
natkan segenap komponen masyarakat,
bangsa, dan negara untuk bahu-mem-
bahu dalam memfokuskan pencapaian

Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015.
Menyinggung sosialisasi yang dila-

kukan BNN, Gun Gun menambahkan
bahwa pihaknya juga terus berupaya
membuat jejaring untuk melakukan
sosialisasi narkoba, antara lain dengan
merekrut relawan anti narkoba. Rela-
wan yang akan bertugas tersebut sebe-
lum turun ke lapangan telah dibekali
dengan berbagai informasi mengenai
metode pencegahan narkoba. Selain itu
mereka juga mendapatkan pelatihan
dalam hal kemampuan berkomunikasi
serta cara-cara penyuluhan yang efektif.

Saat ini BNN secara gencar juga
melakukan beragam bentuk kampanye
melalui berbagai media, baik elektronik,
cetak, online, luar ruang maupun
tradisional. Sebagai informasi, hampir
70 persen pengguna narkoba didomi-
nasi oleh kalangan pekerja atau karya-
wan. Sisanya dikonsumsi oleh pelajar
dan mahasiswa.

Sementara itu Al Ustadz Muammal
Syarif selaku pimpinan Ponpes Al-
Hidayah Al-Mumtazah mengapresiasi
kegiatan sosialisasi yang dilakukan.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat
membangun karakter dan memberikan
pemahaman kepada para santri akan
besarnya dampak yang dapat ditimbul-
kan dari penyalahgunaan narkoba.

Menurutnya pihak ponpes turut
mendukung sepenuhnya program P4GN
yang dikomandoi oleh BNN dan untuk
ke depannya akan membentuk satu
gugus tugas yang bertanggung jawab
untuk melakukan upaya preventif di

lingkungan ponpes secara konsisten. Ia
juga menambahkan bahwa masalah
narkoba bukan hanya tanggung jawab
pemerintah semata, tetapi ini adalah
tanggung jawab bersama.

Masa Depan
Musni Umar, Ph.D, seorang peneliti,

mengatakan masa depan Indonesia
berada di pesantren. Pesantren meru-
pakan satu-satunya lembaga yang bisa
diandalkan sebagai ‘penjaga moral’
bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ia
amat tidak sependapat jika ada kesan
bahwa rehabilitasi pecandu narkoba di
pesantren adalah sebagai bentuk pem-
buangan dan penyingkiran yang ber-
sangkutan. Justru sebaliknya, pesan-
tren sebagai tempat menciptakan ma-
nusia baru karena tidak saja berfungsi
untuk mengobati sehingga sembuh
secara total, tetapi juga berfungsi untuk
mencegah supaya tidak menjadi pe-
candu narkoba kambuhan.

Tugas pimpinan pesantren dan san-
trinya serta pemerintah adalah mem-
buat pesantren menjadi tempat pe-
nyembuhan yang representatif, baik,
bersih, nyaman dan tenang. Selain itu,
kalau memerlukan perawatan medis
selain perawatan spiritualitas, maka
bekerjasama dengan BNN, harus ada
dokter di  tiap pesantren yang membuka
klinik pengobatan pecandu narkoba.

Ada ungkapan bahwa mencegah jauh
lebih baik daripada mengobati. Oleh ka-
rena itu, ia berharap kepada berbagai pe-
santren di seluruh Indonesia, supaya
meningkatkan partisipasinya tidak ha-
nya dalam penyembuhan pecandu nar-
koba seperti yang dilakukan selama ini,
tetapi meningkatkan peran dan tang-
gungjawab dalam mencegah meluasnya
pemakai, pengedar dan penjual narkoba.

Umar memberi apresiasi yang seting-
gi-tingginya karena pesantren terus
meningkat perannya dalam penyem-
buhan pecandu narkoba. Peningkatan
peran tersebut tidak terlepas dari
dukungan pemerintah melalui BNN. Di
masa depan, pesantren diharapkan
tidak hanya berperan dalam pengobat-
an pecandu narkoba, tetapi pada pence-
gahan di masyarakat dalam bentuk
pencerahan, penyadaran dan komu-
nikasi dengan masyarakat supaya Indo-
nesia yang kita cintai ini, dalam waktu
yang tidak terlalu lama bisa menjadi
negeri yang bebas narkoba. *

 BERINDO/tk

Kepala BNN Komjen Pol Anang Iskandar
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restasi gemilang terukir di awal
tahun ini, dengan keberhasilan
aparat gabungan tersebut mem-

bongkar jaringan ekstasi internasional
jalur Belanda-Jakarta. Sebanyak 400
ribu butir ekstasi kualitas nomor satu
yang diselundupkan dari Amsterdam
melalui barang paket yang dimasukkan
ke dalam empat kompresor.

Menurut Kabareskrim Komjen Pol
Sutarman, ini merupakan penyelundu-
pan terbesar di tahun 2013. Pengung-
kapan ini berdasarkan laporan masya-
rakat yang ditindaklanjuti dengan
membentuk tim gabungan, untuk me-
laksanakan operasi dengan sandi Wind-
mill 2013.

Operasi itu berhasil meringkus sem-
bilan tersangka. Mereka adalah Ach,
Bud, Rob, Abd Gan alias Ud, Freddy,
Kus, San alias As, Em dan If. Kaba-
reskrim Komjen Pol Sutarman menje-
laskan, dua warga asing yaitu Laosan
(Hongkong) dan Bahari Piong alias
Boncel (orang Indonesia yang menjadi
warga Belanda) menjadi pemasok
jaringan tersebut.

Selain mereka, diaman-
kan pula dua buah mobil
boks, empat peti kayu pack-
ing kompresor, empat buah
kompresor, dan sembilan
buah HP.

Banyaknya barang bukti
tersebut yang dimiliki para
tersangka, membuat mereka
terancam hukuman mati
atau minimal enam tahun
sesuai dengan pasal 114 ayat
2 Jo pasal 132 ayat 2 UU No
35 Tahun 2009 tentang Nar-
kotika.

Menurut catatan kepolisi-
an, setidaknya Boncel yang
disebut bekerja sama de-

ngan sindikat narkoba dari Iran, Thai-
land, China, dan Hongkong ini, telah ti-
ga kali menyelundupkan narkoba ke
Indonesia. Pertama pada 14 April 2006,
Boncel menyelundupkan narkoba jenis
sabu seberat 7 kg dan 60.110 butir
ekstasi. Lalu pada 26 Februari 2008, ia

menyelundupkan 600.000 butir eks-
tasi. Kemudian terakhir ia mencoba
menyelundupkan 400.000 butir eks-
tasi.

Polri mendapat informasi akan ada-
nya penyelundupan itu pada Februari
2013, dan barang-barang haram ter-
sebut masuk ke Indonesia secara ilegal
pada Maret lalu atau sebulan setelah
polisi mendapat informasi.

Rencananya, dari jumlah itu seba-
nyak 200.000 butir akan disimpan di
sebuah rumah kontrakan di daerah
Kampung Rawa, Senen, Jakarta Pusat.
Rumah ini dijaga oleh ACH. Sedangkan
200.ooo butir lainnya akan diserahkan
kepada JEF alias ROB selaku pembeli.

Senin, 11 Maret 2013 pukul 17.00 WIB
para pelaku sedang bertransaksi di
jalan Kembang Sepatu, Senen, Jakarta
Pusat. Juga transaksi di rumah makan
Sederhana, Jalan Raden Saleh, Jakarta
Pusat sekitar pukul 17.30 WIB, yang
diserahkan ABD GAN alias UD.

Rencananya, kata Arman, ekstasi
selundupan itu akan disebar ke Medan,
Bali dan Surabaya. Seperti diketahui,

kelompok tersebut meru-
pakan pemasok utama eks-
tasi ke berbagai tempat hibu-
ran di Jakarta.

Direktur Tindak Pidana
Narkotika Mabes Polri Brig-
jen Pol Arman Depari men-
jelaskan Laosan dan Boncel
yang berada di Belanda ber-
maksud mengirim 400.000
butir ekstasi untik napi Lapas
Cipinang, bernama Freddy.
Pengiriman pil menyesatkan
ini dimasukkan ke dalam
kompresor warna biru, yang
di-packing dalam peti kayu.
Setiap kompresor berisi
100.000 butir ekstasi warna

Serbuan Narkoba
Tak Pernah Berhenti

Operasi Windmill atau Kincir Angin yang digelar bersama oleh Direktorat Tindak Pidana
Narkotika Bareskrim Polri, BNN, Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya, Sat Brimob

Mabes Polri, Direktorat Satwa Mabes Polri (K9), Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Lapas
berhasil membongkar jaringan ekstasi terbesar tahun 2013.

P

Kabareskrim Komjen Pol Sutarman

Kantor BNN
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biru berlogo bintang, warna coklat
berlogo kucing, warna hijau berlogo
ghost dan warna merah muda.

Sementara itu Kepala BNN Komjen
Pol Anang Iskandar menjelaskan sebe-
narnya pengungkapan kasus narkoba
jenis ekstasi dari Belanda ke Indonesia
sebanyak 400.000 butir itu, bukan yang
pertama kali dalam jumlah besar. “Itu
hanya sebagian kecil dari limpahan
serbuan lainnya yang terus akan meng-
alir dalam jumlah yang sangat besar lagi
ke Indonesia. Karena potensi pasarnya
ada,” katanya.

Namun dalam pengungkapan kali ini,
pihak Polri melibatkan instansi lain se-
perti Bea Cukai dan Lapas. Inilah yang
perlu juga dicatat bahwa kerjasama
sinergi antara instansi terkait sangat
diperlukan.

Menurut Anang, masalah narkoba
tidak hanya masalah penindakan saja.
Ada tugas lain yang lebih berat dan tak
kalah penting yaitu pencegahan, imun
dan rehabilitasi. Ketiga faktor itu
menjadi tugas bersama termasuk mas-
yarakat, agar memiliki kepedulian de-
ngan menolak atau mengatakan tegas,
‘tidak’ terhadap narkoba.

Terungkapnya kasus penyelundupan
narkoba ini kembali menunjukkan
bahwa serbuan narkoba tak pernah
berhenti. Bahkan bisa dikatakan gem-
puran benda laknat berbagai jenis itu

kian menghebat.
Contohnya, beberapa hari berselang,

petugas menemukan 8,45 kg sabu yang
ditinggalkan pemiliknya di Bandara
Hang Nadim, Batam karena kebera-
daan benda haram itu tercium petugas.
Sabu itu diperkirakan masuk dari China
melalui pelabuhan tikus di Batam dan
akan dibawa ke Surabaya.

Apa yang menyebabkan suburnya
peredaran dan penyalahgunaan narko-
ba di Tanah Air? Untuk jawabannya,
barangkali kita sepakat bahwa banyak-
nya celah pintu masuk narkoba, harga-
nya yang tinggi, dan peminatnya yang
membludak, ditambah penegakan hu-
kum yang kurang bergigi. Semua sudah
mahfum soal maraknya transaksi nar-
koba di lapas yang melibatkan oknum
petugas. Sudah jamak pula hakim men-
jatuhkan vonis ringan atau menganulir
hukuman mati bagi terpidana narkoba.
Bahkan grasi pun diberikan presiden.

Walhasil, menurut data teranyar dari
Kejaksaan Agung, sampai 18 Maret
2013, jumlah terpidana mati kasus
narkoba menyusut dari 71 orang men-
jadi 49 orang lantaran mengalami pe-
ringanan hukuman. Empat di anta-
ranya sudah berkekuatan hukum tetap
dan akan dieksekusi tahun ini, menyu-
sul eksekusi terhadap terpidana mati
Adami Wilson.

Derasnya gempuran narkoba ke

dalam negeri membuat Ketua Gerakan
Nasional Anti-Narkotika (Granat),
Henry Yosodiningrat, kian prihatin. Ia
melihat bobroknya mental aparat
menjadi salah satu faktor utama subur-
nya narkoba di negeri ini. “Lemahnya
komitmen moral aparat penegak hu-
kum ini sudah diketahui dunia luar.
Indonesia gampang diatur. Inilah salah
satu alasan mengapa Indonesia begitu
digemari dan dijadikan sebagai surga
bagi pengedar narkoba,” tegasnya.

Ia menambahkan, untuk menekan
kejahatan narkoba, seluruh instansi
pemerintah perlu dilibatkan. Bahkan,
idealnya, presiden meminta semua
menterinya membuat job description
menyangkut upaya penanggulangan
narkoba, dan perkembangannya secara
rutin dibahas dalam sidang kabinet.
Selain itu, pembentukan komitmen
para penegak hukum harus dilakukan
sejak dini.

Dari sisi represif, menurut Henry,
perlu ditegakkan hukum yang tegas.
Para pelaku kejahatan narkoba harus
dihukum seberat-beratnya hingga
hukuman mati, tergantung tingkat
kesalahannya. Bagi terpidana mati yang
kasusnya telah inkracht, eksekusinya
jangan ditunda-tunda. Semua itu di-
maksudkan agar memberi efek jera bagi
pelaku lain. *

 BERINDO/tk
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artai Hanura mendeklarasikan
pasangan Wiranto dan Hary Ta-
noesodibjo (HT) sebagai calon pre-

siden dan wakil presiden 2014. Pendekla-
rasian itu dilakukan bersamaan dengan
penutupan pembekalan Caleg Partai
Hanura, atas desakan dan kehendak para
kader dan pimpinan DPD Hanura, Selasa
(2/7/2013) di Hotel Grand
Mercure, Jakarta Pusat.

“Saya dan Hary Tanoesoe-
dibjo meneguhkan hati dan
menyatakan diri maju seba-
gai capres dan cawapres pada
Pemilu 2014,” kata Wiranto
dalam pidato deklarasinya.
Dia menyatakan bersyukur
dipertemukan dengan tokoh
muda HT untuk berdamping-
an mengusung perubahan.
“Saya dan Pak Hary Tanoe-
soedibjo telah mengambil
keputusan sebagai calon pre-
siden dan wakil presiden
pada Pemilu 2014 yang akan
datang,” kata Wiranto yang
disambut tepuk tangan me-
riah dari hadirin.

Ketua Umum Partai Ha-
nura yang mantan Panglima
TNI (ABRI) itu yakin pasang-
an dirinya dengan HT sebagai
pasangan Capres-Cawapres
ideal yang memadukan figur
militer dan sipil pengusaha,
senior dan junior, mayoritas
dan minoritas. “Saya memim-
pin organisasi militer selama
35 tahun mendampingi tiga
presiden,” jelasnya. Semen-
tara HT, lanjut Wiranto, ada-
lah pengusaha sukses yang memahami
ekonomi dan militer. Jadi menurutnya hal
ini merupakan perpaduan yang saling me-
lengkapi.

“Saya dari kalangan mayoritas secara
suku dan agama, sedangkan Pak Hary dari
kalangan minoritas. Ini akan menjadi
kekuatan buat kita. Kita akan saling
melengkapi,” kata Wiranto dalam wawan-
cara dengan RCTI, yang menyiarkan
langsung acara deklarasi itu.

 Wiranto optimistis pencalonan dirinya
bersama HT akan berjalan mulus dan di-
terima masyarakat. Apalagi menurut Wi-
ranto, saat ini Partai Hanura sudah sema-
kin dewasa dan matang dalam berpolitik

ngan Hanura setelah menyatakan diri
keluar dari Partai NasDem, selain menja-
bat Ketua Dewan Pertimbangan juga baru
saja dikukuhkan sebagai Ketua Badan
Pemenangan Pemilu Partai Hanura.

Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin
menjelaskan, keduanya dipilih karena ada
arus keras permintaan para kader Hanura

dari daerah yang mengingin-
kan agar Wiranto diduetkan
dengan HT menjadi pasang-
an Capres-Cawapres. Me-
nurut Saleh, bagi Hanura,
Wiranto dan HT cukup ideal,
serasi, saling menunjang,
serta saling melengkapi.

Keluar Pakem Politik
Pendeklarasian pasangan

Wiranto-HT sebagai Capres-
Cawapres Partai Hanura
pada Pilpres 2014 tersebut
mengejutkan banyak pihak.
Sebab pendeklarasian ini
dinilai keluar dari pakem
politik konvensional. Paling
tidak ada dua alasan utama
sehingga pendeklarasian ini
dinilai keluar dari pakem
politik konvensional.

Pertama, Partai Hanura
tergolong partai kecil dari
sudut perolehan suara Pe-
milu 2009 dan hasil-hasil
survei dalam dua tahun ter-
akhir yang sangat jauh dari
presidential threshold (25%
kursi parlemen atau 20% su-
ara), tapi berani mendekla-
rasikan pasangan Capres-

Cawapres sendiri (tanpa koalisi dengan
partai lain) sebelum Pemilu Legislatif.
Biasanya (tradisi, pakem) pendeklarasian
pasangan Capres-Cawapres dilakukan
setelah mengetahui hasil Pemilu Legislatif
dan berkoalisi dengan partai lain untuk
memenuhi presidential threshold.

Kedua, Partai Hanura, secara khusus
Wiranto yang sejak awal sudah ditetap-
kan sebagai bakal Capres Hanura, berani
memilih pasangan Cawapres berusia
muda dan berasal dari warga negara yang
selama ini disebut dengan stigma mino-
ritas, baik dari segi suku (Tionghoa)
maupun agama (Kristen). Biasanya (tra-
disi, pakem konvensional) belum pernah

Hanura Berani Keluar Pakem

P dibanding Pemilu 2009. Wiranto menje-
laskan, pada 2004 dia mencalon diri dari
Golkar, 2009 mencalonkan Cawapres dari
Hanura, tapi saat itu Hanura masih baru
sekali. “Sekarang saya mencalonkan lagi
dengan kondisi Hanura yang semakin
matang dalam berpolitik,” kata Wiranto.

“Kami mohon doa restu dari seluruh

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mendeklarasikan Calon Presiden dan Calon
Wakil Presiden dengan ’keberanian’ melakukan lompatan politik strategis

keluar dari pakem politik konvensional.

Wiranto dan Hary Tanoe dan isteri saat deklarasi Capres-
Cawapres Partai Hanura.

rakyat Indonesia. Kami mendeklarasikan
pasangan sehati untuk memajukan Indo-
nesia,” tandasnya yang disambut para ka-
der Hanura dengan tak henti-hentinya me-
neriakkan yel-yel, bertepuk tangan dan
melambaikan bendera kecil partai Hanura.

Sementara itu, Cawapres Hanura, Hary
Tanoesudibjo menegaskan, dirinya memi-
liki tekad yang tulus untuk maju sebagai
Cawapres mendampingi Wiranto. “Kami
memiliki tekad tulus untuk berbakti ke-
pada bangsa Indonesia. Masalah menang
kalah urusan belakangan,” kata Hary. Na-
mun Hary yakin dan berharap rakyat In-
donesia akan mendukung mereka. Hary
Tanoesoedibjo yang baru bergabung de-
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ada Cawapres dari suku dan agama
minoritas. Walaupun para bapak pendiri
bangsa sesungguhnya tidak berpikiran
untuk menjadikannya sebagai pakem
politik. Terbukti pada awal kemerdekaan,
Amir Syarifuddin Harahap pernah men-
jabat Perdana Menteri Indonesia ke-2
pada masa jabatan 3 Juli 1947- 29 Januari
1948, menggantikan Sutan Syahrir dan
digantikan Mohammad Hatta.

Wiranto dan para politisi Hanura
tampaknya sudah memikirkan matang
hal tersebut serta menyadari pendekla-
rasian Capres-Cawapres tersebut keluar
dari pakem politik konvensional. Wiranto
mengatakan, dia dan partainya sedang
belajar untuk mengambil risiko dengan
mengusung pasangan calon presiden dan
wakil presiden dari kalangan internal
partai dan latarbelakang suku dan agama
yang berbeda, yaitu dirinya dengan Hary
Tanoe. “Kami mulai belajar untuk menja-
di parpol yang berani mengambil risiko,
dan membangun suatu budaya baru
bahwa parpol harus berani mencalonkan
kadernya,” kata Wiranto usai deklarasi.

Wiranto menegaskan, dirinya bersama
dengan Hary Tanoe, sengaja mendekla-
rasikan diri jauh-jauh hari sebelum
Pemilu Legislatif. “Kali ini Hanura berani
mengukuhkan diri jauh sebelum Pileg.
Kami ingin bangun budaya baru, yakni
parpol harus berani ambil risiko memaju-
kan kadernya,” tegas Wiranto.

Wiranto menjelaskan, di internal par-
tainya sudah lebih dulu mengalami proses
perjalanan yang matang. Sampai akhir-
nya para elit partai bersepakat menduet-
kannya dengan HT. Wiranto berulangkali
menegaskan bahwa dia dan HT akan
saling mengisi. “Ke depan, masyarakat
menginginkan militer-non militer, ma-
yoritas-minoritas, senior dan yunior,
kami ada di sana,” tegasnya.

Dia juga menegaskan, Partai Hanura
tidak bersandar pada hasil survei dalam
menetapkan Capres-Cawapres. “Kami
tidak bersandar pada hasil survei yang
masing-masing berbeda. Kami akan lebih
konsentrasi menghadapi Pemilu 2014,”
ujar Wiranto.

Sekretaris Bapilu Partai Hanura Ah-
mad Rofiq mengakui pendeklarasian itu
keluar dari tradisi (pakem) politik nasio-
nal selama ini. Dia menjelaskan, selama
ini para pelaku politik, termasuk partai
politik, selalu mendeklarasikan kandidat-
nya seusai pemilihan legislatif. Akan
tetapi, Hanura memutuskan untuk mena-
brak pakem tersebut untuk menunjukkan
kepercayaan diri menghadapi Pemilihan
Presiden di 2014 nanti.

Selain itu, ujar Rofiq, Partai Hanura
ingin memberi kesempatan luas untuk
masyarakat mengenal sosok keduanya
(Wiranto-HT). Dia yakin, dengan waktu

yang panjang, masyarakat pemilih akan
dapat lebih mengenal capres dan cawa-
pres dari Hanura tersebut. “Jadi bukan
sekadar menang atau kalah, kita ingin
memberikan kultur demokrasi yang
bersih, kita ingin memberikan waktu
pada masyarakat untuk mengenal capres-
nya,” jelas Rofiq.

Tentang hal kedua sehingga pendekla-
rasian Capres-Cawapres Hanura ini
dinilai keluar dari pakem politik konven-
sional, Wiranto mengatakan, pihaknya
mengabaikan perbedaan. Dia memilih
menyinkronkan berbagai latar belakang
untuk menjawab keinginan masyarakat.
Jika publik butuh pemimpin militer dan
sipil, senior dan muda, serta mayoritas
dan minoritas, pasangan ini jawabannya.

“Perbedaan etnis kami persatukan.
Kami berharap mudah-mudahan kami
jadi model pengintegrasian perbedaan,
agama, etnis, umur, generasi, profesi.
Artinya, kalau sudah begini, kami berdua
tidak akan ragu-ragu mengajak yang lain
untuk bersatu,” tegas Wiranto.

Wiranto sangat yakin, perbedaannya
dengan Hary Tanoe justru menjadi keku-
atan, bisa merangkul banyak kalangan.
Menurutnya, perbedaan bukan harus
dijadikan masalah. Dia yakin masyarakat
sudah dewasa bisa melihat ini. Dan yang
pasti, kata Wiranto, dia dengan Hary
Tanoe memiliki kesamaan visi, misi dan
pandangan yang sama untuk memba-
ngun Indonesia. “Tidak ada partai lain
yang berani bersikap seperti kami. Perbe-
daan buat kami adalah anugerah untuk
membangun kebersamaan. Kita rajut
perbedaan,” katanya.

“Saya bertekad menjadi presiden Indo-
nesia 2014. Saya berangkat dengan modal
memimpin organisasi militer selama 32
tahun dan mendampingi tiga presiden,”
kata Wiranto, Selasa, 2 Juli 2013. Dari
pengalaman itu, Wiranto mengaku bela-
jar kepemimpinan dan sistem politik In-
donesia. “Dari pengalaman ini, saya me-
lihat Indonesia telah melenceng dari tu-
juan awalnya. Kita harus luruskan kem-
bali,” tegasnya.

Wiranto juga menyatakan bersyukur
bertemu dengan Hary Tanoe yang dia nilai
memiliki kesamaan keprihatinan terha-
dap kondisi Indonesia. Kesamaan visi,
tekad, dan semangat untuk melakukan
perubahan Indonesia.

“Oleh karena itu, dengan segala kerenda-
han hati dan atas petunjuk dan bimbingan
Tuhan, serta restu dari seluruh rakyat In-
donesia, saya dan bapak Hary Tanoe telah
meneguhkan tekad untuk sama-sama
mengambil peran memimpin perubahan
Indonesia sebagai presiden dan wakil
presiden 2014,” kata Wiranto saat deklarasi.

Wiranto untuk kesekian kali mengemu-
kakan telah terjadi penyimpangan yang di-

lakukan jajaran pemerintahan sehingga
menyandera Indonesia pada ketidakberda-
yaan. Jika tetap mau eksis sebagai bangsa
yang dihormati bangsa lain, penyimpang-
an itu harus dihentikan dan diluruskan
kembali. Untuk dapat melakukannya,
menurutnya, diperlukan pemimpin per-
ubahan yang memiliki visi, komitmen,
cerdas, dan sarat dengan inovasi baru.

“Pemimpin yang mampu mengajak dan
memberikan keteladanan. Pemimpin yang
punya hati tidak memikirkan diri sendiri,
keluarga, dan kelompoknya. Pemimpin
yang hanya memiliki satu tekad, yakni
perubahan untuk Indonesia yang bersatu,
adil, dan makmur,” tegas Wiranto.

Gejolak Internal
Berbagai pandangan muncul atas dekla-

rasi pasangan Capres-Cawapres Hanura
ini, baik dari internal Hanura maupun
pihak lain. Dari internal, salah seorang elit
Hanura, Fuad Bawazier, melalui media
massa menentang keras penetapan Hary
sebagai Cawapres mendampingi Wiranto.
Protes keras Fuad ini memunculkan
spekulasi telah terjadi perpecahan dalam
internal Hanura.

Namun kabar adanya gejolak di inter-
nal partai ini ditepis oleh Ketua Fraksi
Hanura Sarifuddin Sudding. “Tidak ada
yang menolak pencalonan Hary. Tak ada
kubu-kubuan di Hanura. Kami solid.
Namanya organisasi, tidak semua anggo-
tanya berpikir sama. Tapi kami solid,”
kata Sudding.

Menurut Sudding, pencalonan presiden
dan wakil presiden dari internal Hanura,
bertujuan untuk memotivasi para caleg
Hanura agar lebih bekerja keras untuk
mencapai target 20 persen perolehan
suara nasional. “Supaya kader Hanura
lebih militan untuk menyukseskan pemilu
legislatif dan pencalonan Wiranto-Hary
Tanoe,” kata Suding.

Tampaknya, Partai Hanura, yang meng-
usung Wiranto-Hary Tanoesoedibjo
sebagai bakal Capres-Cawapres, punya
optimisme bisa masuk ke dalam 3 besar
partai yang memeroleh suara paling
banyak dalam Pemilu 2014.

Optimisme itu dikemukakan Ketua
DPP Partai Hanura Susaningtyas Kerto-
pati di Kompleks Parlemen, Jakarta,
Selasa (2/7/2013). Dia mengatakan wa-
laupun berapa target perolehan suaranya
masih akan dibicarakan dulu pasca dekla-
rasi, tetapi yang pasti masuk tiga besar.

Nuning menampik anggapan bahwa
Partai Hanura masih tergolong partai
kecil. “Partai kecil itu ada masanya. Kami
kembali pada realitas yang ada, tapi kami
yakin kami bisa lebih besar dengan
pilihan baru ini. Kami menargetkan bisa
menjaring floating mass (massa meng-
ambang),” katanya.  BERINDO | tsl
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akil Sekretaris Jenderal PKS, Fahri Hamzah, membantah
ada sosok perempuan bernama Darin di balik kasus suap
yang menjerat mantan atasannya di partai, bahkan ia
menuding KPK ingin menghancurkan moral Luthfi Ha-

san Ishaaq melalui Darin Mumtazah (DM).
Tindakan tersebut, ungkap Fahri, demi memenangkan opini

publik, sehingga setelah moral Luthfi hancur di mata masyarakat,
baru kemudian KPK melakukan proses hukum.

“Itu bagian dari festival KPK. Dia menangkan dulu opini publik,
disinggung, moral hancur, lalu masuk ke hukum. Karena mau
menghukum orang dihancurin dulu moralnya,” sergah Fahri.

Dalam beberapa kesempatan, Juru Bicara KPK Johan Budi SP,
membantah keras bahwa kasus ini terkait dengan PKS, apalagi
hendak merusak reputasi partai itu. Penyelidikan atas kasus ini
adalah murni penegakan hukum.

Dalam kasus ini, KPK telah menyita sejumlah aset milik Luthfi.
Yang terbaru adalah menyita mobil Toyota Alphard dengan nomor

polisi B 147 MSI warna hitam, yang disita KPK
dari kantor DPP PKS, di Jalan TB Simatupang,
Jakarta Selatan. Mobil tersebut menambah daftar
mobil-mobil yang sudah disita sebelumnya, yaitu
FJ Cruiser, Nissan Navara, Mitsubishi Grandis,
VW Caravelle, Pajero Sport, Toyota Fortuner, dan
Mazda CX 9.

Pustun dan Jawa Sarkiah
Sejak namanya mencuat dan masuk deretan

daftar saksi untuk tersangka Luthfi Hasan Ishaaq,
keberadaan siswi sebuah SMK di kawasan Jatine-
gara, Jakarta Timur ini, bak hilang ditelan bumi.
Ia juga pernah dua kali mangkir dari panggilan
KPK. Rumah kontrakan yang sempat ditinggali-
nya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, ko-
song sejak ia ramai diberitakan.

Darin dikait-kaitkan dengan istilah Pustun dan
Jawa Sarkiyah yang muncul dalam rekaman
obrolan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq dan ko-
leganya Ahmad Fathanah, yang diungkap di per-
sidangan kasus suap impor daging sapi di Peng-
adilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jumat
(17/5) silam.

“Istri-istri antum (Luthfi) sudah menunggu
semua,” ucap Fathanah kepada Luthfi sambil
terkekeh. Luthfi pun membalas ucapan Fatha-
nah itu dengan tertawa, lalu berkata, “Yang
mana saja?” “Ada semuanya,” ucap Fathanah.

Gadis Belia Dekat dengan Luthfi?
Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
belakangan ramai dalam gosip infotainmen berbagai
media, terutama televisi. Pasalnya KPK mengaitkan
nama seorang gadis belia berwajah cantik DM
dengan tersangka suap kuota impor daging Luthfi
Hasan Ishaaq. KPK menduga gadis belia itu
menerima aliran dana Rp 10 juta. Bahkan digosipkan
telah menjadi istri siri tersangka.

W

Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq
mengenakan jaket tahanan KPK
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Setelah itu, Luthfi bertanya lagi, “Yang Pustun, Pustun apa Jawa
Sarkiah?” “Pustun,” jawab Fathanah kemudian terdengar tawa.

Belum bisa dipastikan apa maksud kata “Pustun” dan “Jawa
Sarkiah” dalam percakapan itu. Namun dugaan yang muncul,
Pustun adalah sebutan untuk orang-orang Pakistan, Afganistan, atau
yang berasal dari etnis di Timur Tengah. Sedangkan Jawa Sarkiah
berarti Jawa Timur. “Sarkiah” dalam bahasa Arab berarti timur.

Luthfi memang beristri lebih dari satu, salah satunya pernah
diperiksa oleh KPK. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
itu enggan berbicara soal wanita yang dikabarkan keturunan Arab.

Kabar kedekatan Luthfi dan Darin disanggah oleh Umi, ibunda
Darin. Ia membantah jika anaknya pernah nikah siri dengan petinggi
PKS itu. “Saya tidak tahu soal istri siri dan tidak kenal dengan Pak
Luthfi. Kalau berita di media bicara seperti itu, jangan mudah per-
caya,” sanggahnya.

Sementara terkait aliran dana Rp 10 juta ke rekeningnya dari ter-
sangka Luthfi, juga dibantah oleh pihak sekolah dimana ia menimba
ilmu. “Setelah petugas KPK datang ke sekolah, besoknya Darin datang
ke sini. Saya tanya, ada masalah apa kamu dengan KPK? Katanya,

‘Bu, ini masalahnya ada pekerjaan antara ba-
pak dengan Pak Luthfi yang di TV itu. Waktu
pembayaran pekerjaan itu, rekening bapak ber-
masalah. Jadi, bapak pakai rekening saya,” ujar
Dewi, Wakil Kepala SMK tempat sekolahnya.

Dewi berpesan agar nama sekolahnya tidak
dipublikasikan, hal itu untuk menjaga dampak
buruk bagi siswa-siswi dan para guru. “Lalu,
saya tanya lagi. Memang Pak Luthfi ngirim
uang berapa. Dia jawab, ‘Cuma Rp 10 juta,”
beber Dewi lagi.

Ia mengungkapkan, Darin merupakan siswi
kelas XII atau kelas III SMK. Dia mengambil
jurusan multimedia. Namun, perempuan ke-
lahiran Bondowoso, 29 Maret 1994 itu tidak
datang lagi ke sekolah setelah bertemu dengan-
nya tiga hari usai Ujian Nasional (UN), atau
tepatnya 21 April silam. “Terakhir di sekolah
saat ujian nasional hari terakhir, 18 April.
Darin bertemu dengan saya setelah itu, setelah
orang dari KPK datang ke sini,” kata Dewi.

Pada 20 April, berselang dua hari Darin
mengikuti Ujian Nasional, sejumlah petugas
dengan mengenakan identitas dan membawa
surat tugas dari KPK mendatangi sekolah
tersebut untuk mencari Darin. Namun, pihak
sekolah tak banyak membantu, karena me-
mang tidak mengetahui keberadaan perem-
puan keturunan Arab tersebut.

“Kami baru tahu setelah ramai ada kasus
belakangan. Karena petugas KPK datang pas
dua hari setelah ujian, tapi enggak ada kebera-
daan dia. Besoknya, baru si Darin datang ke
sini dan ketemu sama saya,” papar Dewi.

Dalam pertemuan empat mata itu, Darin
mengutarakan sejumlah hal terkait dirinya
yang dicari-cari pihak KPK. “Lalu, saya panggil
si Darin, ada urusan apa sama KPK sampai ka-
mu dipanggil ke kantor KPK. Dia bilang, katan-
ya orang KPK itu datang karena bapak saya.”

“Ke saya, si Darin mengakunya tidak begitu
kenal dengan Pak Luthfi Hasan itu. Saya tanya
lagi, kenapa sampai nyari-nyari kamu dan
kata orang KPK-nya sudah sampaikan surat
panggilan ke rumah, tapi enggak datang.
Setelah itu, dia baru cerita soal rekeningnya
yang dipakai sama bapaknya,” terangnya.

Meski sang ibu dan Darin telah menyanggah
melalui Wakil Kepala Sekolahnya, namun ber-
beda dengan pengakuan Suyitno, petugas se-
curity di komplek kediaman Darin, yang per-
nah memijat Luthfi di rumah Darin. Saat itu
ia diminta Ummi, untuk memijat Luthfi yang
dia sebut sebagai “menantu”. Saat itu, menje-
lang malam, Ummi mendatangi rumahnya.

“Saya dipanggil Ummi. Diminta untuk
memijat. Saya langsung bilang, mau,” ujar
Suyitno. Setelah itu, dirinya langsung berang-
kat menuju rumah Darin. Setiba di sana, Luthfi
Hasan sudah siap sedia dipijat. Kepada Suyitno,
saat itu Luthfi mengaku sedang sakit pinggang.

Namun ketika hendak dipijat, tidak ada
minyak urut. “Saya tanya minyaknya mana?
Lalu Ustad bilang, ‘Mah, ambilin minyak.’
Yang kasih minyak Darin. Dia bilang, ‘Pah,
ini minyaknya’,” kata Suyitno berkisah.  
BERINDO | kd

Gadis belia Darin Mumtazah membantah dekat dengan Luthfi Hasan
Ishaaq, apalagi nikah siri!
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Geliat Bisnis Musiman

omen hari raya keagamaan bi-
asanya dimanfaatkan oleh mas-
yarakat untuk berbelanja lebih

banyak dibanding waktu-waktu lain.
Mereka merayakan datangnya hari be-
sar keagamaan seperti Idul Fitri, me-
meriahkannya dengan membeli baju
baru, menyiapkan berbagai jenis ma-
kanan, dan mengganti perabot rumah.

Tren ganti suasana ini menjadi la-
han bisnis yang tidak hanya diman-
faatkan oleh pedagang pada umum-
nya, tetapi pedagang musiman atau
temporer pun melihatnya sebagai
satu kesempatan untuk menambah
penghasilan.

Pada hari Raya Lebaran misalnya,
mengenakan baju baru sudah menja-
di tradisi. Hal ini memunculkan ber-
bagai peluang bisnis di kalangan mas-
yarakat dari yang kecil, menengah
hingga para pengusaha. Bisnis musi-
man baju lebaran memang menjan-
jikan keuntungan mengingat per-
mintaan yang sangat besar menje-
lang Lebaran.

Setelah membeli baju baru, Lebaran
pun terasa kurang tanpa adanya kue
lebaran. Tradisi Lebaran ini menjadi
momentum bisnis bagi para pelaku usa-
ha kuliner. Ibu rumah tangga, karya-
wan, hingga pengusaha kue besar saling
berlomba berbisnis kue kering. Persa-
ingan pun sengit dan mereka yang
menjalani usaha ini harus pandai-pan-
dai membuat, mengemas dan menja-
jakan kue kering ke calon pembeli.

Tingginya permintaan konsumen
akan kue kering menjelang lebaran
membuat pelaku usaha kue kering ti-
dak perlu susah-susah mencari kon-
sumen. Karena hampir semua kalang-
an membutuhkan kue kering dan ti-
dak semua orang memiliki waktu
ataupun kemampuan dalam membu-
at kue kering. Di samping konsumen
rumahan, permintaan akan kue ke-
ring juga datang dari berbagai kantor
yang menggunakan kue kering seba-
gai parsel untuk para karyawannya.

Seperti Ibu Fatimah, warga Pondok
Kelapa Jakarta Timur. Setiap lebaran
ia pasti menerima orderan kue-kue
kering. Kue kering yang ia jual adalah
nastar, kastengels, putri salju, astor,
kue lidah kucing, balado singkong
serta bolu. Ada juga variasi kue kering
dengan nama-nama berbau asing
seperti Coconut Cookies, kue kering
berbentuk bujursangkar dengan ta-
buran wijen.

Menurut Ibu Fatimah, harga yang
ditawarkan pun bervariasi bergan-
tung pada bahan baku dan kemasan-
nya. Namun, rata-rata dipatok de-
ngan harga Rp60 ribu hingga Rp100

Bagi mereka yang berjiwa bisnis, hari raya menjadi
momen untuk meraup uang musiman.

ribu per stoples. Semakin spesial ba-
han-bahan dasarnya, semakin tinggi
pula harganya.

Sedangkan Dian, karyawan yang be-
kerja di daerah Kuningan Jakarta me-
manfaatkan momen Lebaran dengan
menjual kue kering ke teman-teman
kantornya. Kue-kue kering buatan
ibunya itu, dia jual dengan harga
sekitar Rp 65 ribu hingga Rp 90 ribu
per stoples. Untungnya pun lumayan.

Bisnis kue kering juga sudah dila-
kukan via internet. Penjual mema-
jang daftar kue kering beserta harga
di situsnya. Pemesanan bisa dilaku-
kan melalui telepon, SMS, atau BBM.

Bisnis lain yang tidak ada matinya
menjelang hari raya adalah bisnis
parsel. Banyak masyarakat berburu
parsel sebagai bingkisan yang dikirim
ke relasi atau kerabat. Peluang ini
pun tak dilewatkan oleh para peda-
gang parsel terutama di ibukota. Ber-
bagai jenis parsel dengan tampilan
menarik disuguhkan. Parsel umum-
nya berisi makanan ringan, buah-bu-
ahan, dan barang pecah-belah.

Salah satu lokasi para pedagang
menjajakan parsel maupun keran-
jangnya adalah di kawasan Stasiun
Cikini, Jakarta Pusat. Biasanya, me-
masuki pekan ketiga Ramadhan, pen-

jualan parsel mulai ramai dikunjungi
pembeli. Puncak penjualan parsel
akan meningkat pada H-10 Idul Fitri.

Harga serta ukuran parsel yang
dijual bervariasi. Bentuk dan ukuran-
nya pun dapat dibuat sesuai dengan
permintaan pembeli. Harga parsel ber-
kisar dari Rp 200.000 hingga Rp 3 juta
per parsel. Isinya juga bervariasi. Ada
yang berisi paket makanan dan mi-
numan, ada juga peralatan shalat,
bahkan barang pecah belah rumah
tangga. Menurut pedagang, parsel
yang cepat laku adalah parsel sedang
dengan harga sekitar Rp 300.000.

Selama bulan puasa, pedagang parsel
di kawasan Cikini buka selama 24 jam
dan menyediakan jasa antar parsel
hingga ke lokasi tujuan. Biaya antar
parsel jika masih dalam area Jakarta
biasanya dikenai Rp 50.000. Sementara
untuk wilayah Bekasi dan Tangerang
dikenai biaya Rp 60.000 - Rp 80.000.

Selain menjual parsel, pedagang di
kawasan itu juga melayani pem-
belian keranjang parsel. Harga yang
ditawarkan juga bervariasi, mulai Rp
50.000 hingga ratusan ribu rupiah
per keranjang, tergantung dari uku-
ran dan jenisnya.

Bisnis parsel lebaran juga sudah me-
rambah dunia online. Beberapa situs

M

Foto: Solopos
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yang sudah listing di halaman Google
misalnya parselmart.com, kadoplus.
com, dsb. Parselmart yang berpusat
di Cikarang, Bekasi misalnya, meru-
pakan toko online yang melayani pe-
mesanan parsel untuk hari raya
lebaran, natal dan sebagainya. Harga
parsel bervariasi mulai dari ratusan
ribu hingga jutaan rupiah.

Bisnis musiman lain yang relatif
mudah dilakukan adalah bisnis penu-
karan uang. Bisnis ini harus dilakukan
dengan modal jutaan agar bisa men-
dapatkan keuntungan yang lumayan.
Bisnis ini dilakukan sejak awal puasa
yang bertempat di berbagai pinggir
jalan protokol, pasar atau door to door.
Mereka yang menjalankan bisnis ini
bisa mendapat laba antara 10 persen
hingga 20 persen dari uang pecahan
yang ditukar. Contohnya, ketika mas-
yarakat ingin menukarkan uang Rp
100 ribu lama, maka akan diberi uang
baru senilai Rp 90 ribu. Bisnis ini

mendapat tempat karena banyak
masyarakat yang ogah mengantri la-
ma di Bank untuk menukar uang.

Akhsan misalnya, sejak dua tahun
lalu, setiap kali masa puasa datang, su-
dah menjalani bisnis penukaran uang.
Berbekal uang pinjaman Rp 10 juta dari
kerabatnya, Akhsan mencoba perun-
tungannya. Untuk mendapatkan uang
Rp 1 juta dengan pecahan uang Rp
1.000an dari para pengepul, ia harus
mengeluarkan biaya Rp 1.070.000.
Uang tersebut ia jual Rp 1.100.000 atau
ia mendapatkan untung dari hasil pe-
nukaran uang Rp 30.000 per Rp 1 juta.
Hasilnya tak menentu, kadang seharian
ramai tapi kadang juga sepi. Kalau mo-
dal hanya sedikit, hasilnya juga minim.

Maraknya bisnis penukaran uang
menjelang Lebaran merupakan feno-
mena yang terjadi setiap tahun. Pihak
Bank Indonesia yang merupakan pe-
nyedia alat pembayaran dalam berba-
gai jenis pecahan mata uang mengaku
tidak dapat berbuat apa-apa. Ratusan
penjaja uang pecahan justru berjajar
di sekeliling gedung Bank Indonesia.

Ada pula bisnis yang tidak begitu
banyak dilakoni orang yakni berjualan
selongsong ketupat. Seperti kita ketahui
bersama, tradisi ketupat lebaran sudah
tidak bisa dipisahkan lagi dari keme-
riahan Hari Raya Idul Fitri. Budaya
inilah yang kemudian dijadikan sebagai
peluang usaha musiman bagi sebagian
warga untuk mendapatkan untung
menjelang lebaran.

Biasanya para pengrajin selongsong
ketupat Idul Fitri membuka lapak da-
gangnya di sepanjang jalan raya yang
berdekatan dengan pasar tradisional.
Meskipun hanya memanfaatkan tro-
toar jalan sebagai lapak dagangnya, na-
mun keuntungan yang dijanjikan lu-
mayan besar.

Rata-rata setiap pedagang menjual se-
longsong ketupat dengan harga Rp 500-
Rp 700 per buahnya atau sekitar Rp
5.000-Rp 7.000 per ikat (yang berisi
sepuluh buah kulit ketupat). Bahkan

harga tersebut bisa naik dua kali lipat
ketika memasuki H-1 perayaan lebaran.

Cukup dengan modal janur (daun
kelapa) dan didukung dengan kete-
rampilan para pedagang dalam meng-
anyam selongsong ketupat, sedikit-
nya para pedagang dadakan ini bisa
menjual sekitar 200 ikat selongsong,
atau sekitar 2.000 buah kulit ketupat
yang siap diisi beras oleh para kon-
sumen. Tidak heran bila omset hing-
ga jutaan rupiah bisa mereka kan-
tongi dalam waktu satu hari.

Selain menjual selongsong ketupat
yang siap diisi beras, para pedagang
juga melayani pembelian janur eceran
bagi para konsumen yang ingin me-
nganyam selongsong ketupat di rumah
mereka. Setiap lembar janur yang
mereka ecer, dipatok dengan harga
sekitar Rp 250-Rp 300 per helainya.
Jadi, di samping mendapatkan untung
besar dari penjualan selongsong ketupat
yang mereka rangkai, para pedagang
juga mendapatkan untung tambahan
dari penjualan janur eceran.

Bisnis musiman menjelang hari
raya tidak hanya seputar berjualan
makanan atau pakaian tetapi juga
membuka peluang bagi pedagang pe-
tasan dan kembang api. Di Ibukota Ja-
karta misalnya, para pedagang peta-
san menggelar barang dagangannya
di pinggir jalan atau tempat-tempat
yang banyak dilalui orang.

Menurut Asep, pedagang yang biasa
berjualan di pinggir Jalan Jatinegara
Barat, Jakarta, berdagang petasan ha-
rus waspada karena sering ditangkap pe-
tugas ketertiban atau petugas kepolisi-
an dan juga sering menjadi bahan ce-
mooh orang karena dinilai dapat meng-
ganggu ketenteraman warga. Namun
karena tidak ada usaha lain, Asep
terpaksa berjualan petasan meski tidak
secara terang-terangan. Asep mengaku,
dagangan yang ia pajang di lapaknya
hanya berbagai jenis kembang api
sedangkan petasan ia sembunyikan di
dalam kantong plastik.  roy

Ide Bisnis
- Busana/pakaian (jilbab dan aksesorisnya,
  pakaian anak, busana muslim, baju koko)
- Jasa penjualan tiket
- Jasa rental mobil
- Jasa penitipan hewan peliharaan
- Jasa penitipan sepeda motor
- Penyalur pembantu
- Laundry
- Jasa penukaran uang
- Jasa pengecatan rumah
- Petasan dan kembang api

Sebelum memulai bisnis musiman,
hal-hal berikut ini perlu diperhatikan:

- Perhitungkan dengan baik bahwa bisnis
yang dipilih harus langsung balik modal dan
menciptakan laba

- Tentukan pasar yang ingin dijangkau
- Memasarkan sejak sebulan sebelumnya
- Kontrol stok produk, jangan sampai ku-

rang namun jangan juga berlebihan
- Bersiap dengan banyaknya pesaing

berbisnis serupa
- Pastikan ketersediaan SDM

Biasanya, ada 3 jenis
bisnis musiman yang
dapat dijadikan pilihan
yaitu bisnis kuliner,
bisnis perdagangan
produk dan bisnis jasa.
Berikut daftarnya:

- Kue kering
- Katering (penyedia paket makanan leba-
  ran, rantangan untuk buka puasa, takjil
  atau aneka makanan boks)

- Parsel
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ia menggantikan Agus Marto-
wardojo yang terpilih menjadi
Gubernur Bank Indonesia.
Chatib sebenarnya belum ge-

nap setahun menakhodai BKPM. Ia
dilantik menjadi Kepala BKPM pada
14 Juni 2012, menggantikan Gita
Wirjawan yang menjadi Menteri Per-
dagangan.

Dosen senior FEUI yang dikenal
sebagai ekonom, peneliti dan konsul-
tan ini pernah menjadi staf khusus
Menteri Keuangan dan berperan di
G20, Wakil Ketua Komite Ekonomi
Nasional, komisaris di beberapa per-
usahaan publik, dan konsultan di ber-
bagai lembaga internasional. Mu-
hamad Chatib Basri lahir di Jakarta,
22 Agustus 1965. Ayahnya, Chairul
Basri berasal dari Rao, Pasaman, Su-
matera Barat dan merupakan kakak
dari sastrawan Asrul Sani. Semasa
kecil, Chatib lebih suka dengan seni
dan sastra. Ia bahkan pernah bebe-
rapa kali ikut pementasan teater
Cradda di Taman Ismail Marzuki, Ja-
karta.

Dalam pidatonya, SBY mengatakan
dirinya telah mempertimbangan
berbagai aspek sebelum menugaskan
Chatib sebagai pengawal keuangan
negara. “Chatib Basri adalah seorang
ekonom yang memiliki pengalaman
dan penugasan yang luas. Sekarang
yang bersangkutan adalah Kepala
BKPM. Selama kurang lebih 1 tahun
menjabat sebagai Kepala BKPM, in-
vestasi di Indonesia tumbuh secara

signifikan dan ini penting untuk men-
jadi kontributor di kala ekspor kita dan
ekspor di negara-negara lain meng-
alami kemerosotan. Ekonomi terjaga
baik di kala dunia mengalami rese-
si,”papar SBY, Senin (20/5/2013).

Presiden SBY menyampaikan tiga
tugas Menkeu kepada Chatib. Perta-
ma, menjaga, mengembangkan, dan
menjalankan kebijakan fiskal yang
prudent. Kedua, harus memberikan
kebijakan yang mendukung investasi
di Indonesia. Ketiga, membuka la-
pangan kerja seluas-luasnya.

Pria yang mempunyai keahlian di
bidang perdagangan internasional,
makroekonomi, dan ekonomi politik
ini menyelesaikan pendidikan S1 di
Fakultas Ekonomi Universitas Indone-
sia (FE-UI) pada tahun 1992. Gelar
Master of Economic Development ia
peroleh dari Australia National Uni-
versity pada tahun 1996. Lima tahun
kemudian, ia mendapatkan gelar PhD
dari Australia National University
dalam Ilmu Ekonomi.

Pada tahun 1992, ekonom yang
juga akrab dengan sapaan Dede ini
memulai karier sebagai peneliti pada
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan
Masyarakat Universitas Indonesia
(LPEM-UI) merangkap sebagai dosen
di FE-UI. Pada periode 1997-2001,
Chatib menjabat sebagai asisten pe-
neliti yang bekerja untuk Prof. Hal
Hill di Departemen Ilmu Ekonomi
Australian National University. Sele-
pas itu, ia menjabat sebagai peneliti

tamu untuk The Institute of South East
Asian Studies di Singapura dan menja-
di Associate Director for Research bagi
LPEM.

Tahun 2005, Chatib menjadi anggo-
ta Advisory Team to The Indonesian
National Team on International Trade
Negotiation. Sementara pada tahun
2010-2011, Chatib menjadi anggota
High Level Trade Expert Group yang
dipimpin oleh Jagdish Bhagwati dan
Peter Sutherland. Ia juga pernah
menjadi konsultan di sejumlah lemba-
ga internasional seperti Bank Dunia,
USAID, AUSAID, OECD, UNCTAD, dan
Asian Development Bank serta menja-
di anggota Asia and Pacific Regional
Advisory Group dari International
Monetary Fund.

Chatib juga pernah menjadi Staf
Khusus Menteri Keuangan (2006-
2010), kemudian anggota Komite
Penanaman Modal Bidang Ekonomi di
BKPM (2007-2008), Sherpa Indone-
sia untuk G-20 (2008), dan Deputi
Menkeu untuk G-20 (2006-2010).
Chatib juga sempat menjadi Wakil
Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN),
2010-2012. Di sela-sela kesibukan-
nya, ia masih mengajar sebagai dosen
senior di FE-UI.

Pendiri CReco Research Institute ini
juga pernah menjadi komisaris di
beberapa perusahaan publik antara
lain PT Astra International, PT Semen
Gresik Tbk, PT Astra Otoparts, dan PT
Indika Energy. Pada 2010-2012,
Chatib menjadi Direktur Non Ekseku-
tif Independen Axiata Group Bhd. Ia
juga anggota Regional Advisory Board
Toyota Motor Asia Pasifik.

Chatib Basri aktif menulis artikel di
surat kabar dan majalah serta me-
nyumbang beberapa bab dan komen-
tar di berbagai macam buku. Beberapa
artikelnya antara lain “Ideas, Interest,
and Oil Price: The Political Economy Trade
Reform During Presiden Soeharto’s
(World Economy)” dan “The Political
Economy of Manufacturing Protection in
LDCs : An Indonesia case study (Oxford
Development Studies)”. Ia pun menjadi
salah satu penulis buku Business in In-
donesia: New Challanges, Old Problem
(2004). Tulisan-tulisannya dimuat
dalam beberapa buku diantaranya
“Productivity, East Asia Seminar on Eco-
nomics Volume 13” dan “A Pacific Rim
Perspective on Financial Crisis” (kedua-
duanya telah diterbitkan oleh Universi-
tas Chicago Press dan National Bureau
of Economic Research).

 Bio TokohIndonesia.com | cid

Chatib Basri Menkeu Ke-28

D

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya memilih
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Chatib
Basri sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia yang
ke-28, dilantik Selasa, 21 Mei 2013.

Chatib Basri mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik menjadi Menkeu 21 Mei 2013

BERITA TOKOH
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nertibkan penyimpangan pengadaan
alutsista, terus memperhatikan kese-
jahteraan prajurit dan keluarganya
seperti tempat tinggal dan pendidik-
an, dan menjaga agar TNI bersikap
netral dan tidak terlibat politik
praktis.

Letjen Moeldoko juga harus mem-
perhatikan dan membenahi integritas
dan disiplin prajurit. Sebab, TNI AD
tengah disorot oleh publik setelah
rentetan penyimpangan para praju-
rit. Tiga peristiwa yang menjadi
sorotan belakangan ini adalah pemba-
karan Polres Ogan Komering Ulu
(Oku), Sumatera Selatan; pembunuh-
an empat tahanan di Lapas Cebongan,
DI Yogyakarta; serta penganiayaan
staf PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI-
P di Jakarta.

 Bio TokohIndonesia.com | cid

Kasad  Moeldoko, Cemerlang

arier Jenderal TNI Moeldoko
terbilang cemerlang. Sejak
2010, karier jenderal kelahir-
an Kediri, Jawa Timur, 8 Juli

1957 itu melejit.  Bahkan pada tahun
2010, dia mengalami tiga kali rotasi
mulai dari Pangdiv 1/Kostrad, menja-
di Pangdam XII/Tanjungpura dan
Pangdam III/Siliwangi. Lalu tahun
2011 menjabat Wakil Gubernur Lem-
baga Ketahanan Nasional sebelum
menjabat Wakasad (Februari 2013)
hingga dipercaya sebagai Kepala Staf
TNI AD (KSAD) 22 Mei 2013.

Moeldoko ditunjuk dan dilantik
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
sebagai Kepala Staf TNI AD (KSAD)
menggantikan Jenderal Pramono
Edhie Wibowo yang memasuki masa
pensiun per 1 Juni 2013. Langkah
suami dari Koesni Harningsih ini
dalam meniti karier terbilang mulus.
Setelah lulus dengan predikat terbaik
dari Akademi Militer (Akmil) 1981,
ia menduduki jabatan-jabatan strate-
gis seperti Wadan Yonif 202/Taji-
malela, Danyonif 201/Jaya Yudha,
Dandim 0501 BS/Jakarta Pusat,
Sespri Wakasad, Pabandya-3 Ops PB-
IV/Sopsad. Yang menarik, pada tahun
2010, Letjen Moeldoko mengalami ti-
ga kali rotasi yaitu Pangdiv 1/Kostrad,
Pangdam XII/Tanjungpura, dan Pang-
dam III/Siliwangi.

Ia menjadi Pangdam pertama Ko-
dam Tanjungpura yang menaungi
dua wilayah yaitu Provinsi Kaliman-
tan Barat dan Kalimantan Tengah.
Saat menjabat Pangdam III/Siliwangi,
Letjen Moeldoko (saat itu mayjen)
sempat mendapat sorotan karena
dianggap bertanggungjawab dalam
peristiwa ‘Operasi Sajadah’ yang men-

cuat di tahun 2011. Saat itu dika-
barkan ada intimidasi terhadap jema-
ah Ahmadiyah yang dilakukan TNI.
Namun Moeldoko membantah adanya
operasi tersebut.

Pada tahun 2011, peraih bintang
Adhi Makayasa ini kemudian diperca-
ya sebagai Wakil Gubernur Lemhan-
nas. Ia kemudian diangkat menjadi
Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat
(Wakasad) pada Februari 2013, meng-
gantikan Letjen TNI Budiman. Se-
menjak menjadi Wakasad namanya
sudah digadang-gadang sebagai calon
paling berpotensi menggantikan Ke-
pala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal
Pramono Edhie Wibowo. Pada 22 Mei
2013, Letjen Moeldoko akhirnya resmi
menjadi KSAD ke-30.

Sebagai KSAD, Letjen Moeldoko
harus menyelesaikan setumpuk tugas
dan pekerjaan rumah. Ia harus me-

KASAD Jenderal MoeldokoKASAD Jenderal Moeldoko dan isteri berpose bersama Presiden dan Wapres usai pelantikan

Presiden SBY melantik KASAD Jenderal Moeldoko disaksikan Pangab dan Kapolri, 22/5/2013

K
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etua MPR RI Taufiq Kiemas
(TK), Ketua Dewan Pertim-
bangan PDI Perjuangan dan
suami Megawati Soekarno-

putri, meninggal dunia di sebuah
rumah sakit di Singapura, Sabtu 8
Juni 2013 malam. Dimakamkan
Minggu 9 Juni 2013 di TMP Kalibata,
Jakarta, dengan inspektur upacara
Presiden RI Susilo Bambang Yudho-
yono.

Berbagai pihak menyampaikan be-
lasungkawa dengan beragam apresi-
asi yang menggambarkan sosok Tau-
fiq Kiemas sebagai negarawan, bapak
empat pilar kebangsaan, bergaya
politik moderat, lentur, luwes, peme-
cah karang kebuntuan politik antara
PDI-Perjuangan dengan partai lain,
terutama antara Megawati dan SBY.
Taufiq digambarkan dan diapresiasi
sebagai tokoh penting dalam per-
jalanan politik Megawati dan PDI-
Perjuangan.

Bahkan beberapa apresiasi itu seca-
ra tersirat (terkesan) justru ‘mere-
mehkan’ kemampuan Megawati sela-
ku Ketua Umum PDI-P dan mantan

Presiden. Seolah Megawati hanya bisa
berpolitik dengan topangan Taufiq
Kiemas. Sehingga digambarkan seo-
lah Megawati tidak punya sayap
(power) lagi dalam menjelajah terjal-
nya ’pertarungan’ politik ke depan
sepeninggal suaminya Taufiq Kiemas.

Tentu, bahkan pasti, Megawati sa-
ngatlah kehilangan pendamping setia
dan pengayom (suami). Bahkan lebih
dari itu, kehilangan pendamping dan
penasihat politik yang paling setia
dan paling dekat. Megawati sendiri
sebelumnya pernah memuji Taufiq
sebagai sosok suami yang baik. Mega-
wati mengaku mendapatkan posisi
politik saat ini berkat dukungan sua-
mi tercintanya. “Pak Taufiq itu baik
sekali, sampai saya jadi begini. Kalau
saya dijadikan bidadari dalam sang-
kar, tidak mungkin saya begini,” kata
Megawati saat berdialog dengan ka-
dernya di kantor DPP PDI-Perjuang-
an, Jalan Lenteng Agung No 99, Ja-
karta Selatan, Kamis 12 Mei 2011.

Maka, para komentator pun berta-
nya-tanya, bagaimana kelanjutan
perjuangan politik Megawati sepe-

Megawati Sepeninggal Taufiq
Bagaimana kelanjutan perjuangan politik PDI Perjuangan,
khususnya Megawati Soekarnoputri sepeninggal suaminya
Taufiq Kiemas? Beragam komentar muncul. Selama ini,
apakah Taufiq Kiemas sebagai penguat atau justru titik
lemah jejak politik Megawati?

K

ninggal suaminya Taufiq Kiemas?
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria
Samego, menilai Taufiq Kiemas satu-
satunya politisi penyeimbang di tu-
buh PDI-P. “Dia satu-satunya kader
yang berani berseberangan pendapat
dengan ketua umum, Megawati Soe-
karnoputri,” katanya. Indria mem-
prediksi PDI-P bakal monoton sepe-
ninggal Taufiq.

Indria menyebut Taufiq sebagai
jembatan antara PDI-P dengan dunia
luar. Contohnya, bagaimana Taufiq
mencairkan suasana politik antara
PDI-P dengan Presiden SBY. Indria
memprediksi Megawati akan lebih
jutek (bersikap dingin) kepada Presi-
den SBY. Sehingga, menurut Indria,
SBY sangat merasa kehilangan atas
meninggalnya TK. “Saya kira SBY
lebih kehilangan TK dibanding Mega-
wati dalam konteks politik. Dalam
konteks personal jelas Megawati kehi-
langan karena Taufiq suaminya,”
kata Indria Samego.

Pengamat politik dari Universitas
Gajah Mada, Ari Dwipayana juga
berpendapat bahwa TK sebagai tokoh
pembeda di PDI-P, seorang politisi yang
paling luwes berhubungan dengan
pemerintah. Dalam pandangan Ari,
TK mengajarkan PDI-P bagaimana
menjaga komunikasi dengan peme-
rintah meski berdiri sebagai oposisi.
Maka, menurutnya, PDIP perlu orang
yang bisa gantikan keluwesan Taufiq
Kiemas. Jika tidak ada, maka PDI-P
akan monoton dan kaku.

Pendapat lain diberikan Yunarto
Wijaya dari Charta Politika. Dia
memprediksi sepeninggal Ketua De-
wan Pertimbangan Pusat PDI-P Tau-
fiq Kiemas, soliditas partai ideologis ini
akan semakin kuat. Yunarto menye-
but peninggalan Taufiq Kiemas ten-
tang gaya politik yang lebih moderat
dan mendorong munculnya pemim-
pin muda juga tidak akan hilang.

Bahkan menurutnya, peluang PDI
Perjuangan untuk makin solid itu
lebih besar karena PDI Perjuangan
dan elitenya kini hanya memiliki
Megawati Soekarnoputri sebagai poros
kekuasaan. Namun, kondisi itu, me-
nurut Yunarto, sekaligus memuncul-
kan adanya tantangan dan momen-
tum melakukan transformasi inter-
nal untuk membuka celah dalam
mendiversifikasi kekuasaan agar
tidak terpusat pada Megawati atau-
pun keluarga besar Soekarno.

Presiden SBY menyapa Megawati  yang didampingi puterinya Puan Maharani dan Gubernur
Jokowi saat pemakaman Taufiq Kiemas di TMP Kalibata, 9 Juni 2013.
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Direktur Eksekutif Lembaga Survei
Nasional (LSN) Umar S Bakry mempre-
diksi dalam jangka pendek tidak ada
pengaruh signifikan dalam tubuh PDI
Perjuangan sepeninggal Taufiq Kiemas
khususnya bagi gerbong yang berada
di belakang Taufiq. Dia menyebut di
PDI-P ada patron Mega dan Taufiq
Kiemas. Namun, dalam waktu dekat
tidak akan terasa karena sudah selesai
penyusunan DCS (Daftar Calon Se-
mentara), tapi akan terasa pada bulan-
bulan menjelang pemilu 2014. Umar
S Bakry memperkirakan dalam kaitan
koalisi Pemilu 2014 mendatang, PDI
Perjuangan akan lebih kental berbasis
ideologis ketimbang pragmatis.

Sementara itu, kalangan internal
PDI-P merasa yakin kiprah politik Me-
gawati dan PDI-P akan selalu solid sepe-
ninggal Taufiq Kiemas. Politisi PDI Per-
juangan Eva K Sundari meyakini, par-
tainya akan selalu bergerak dan bekerja
berdasarkan sistem. “Beliau (Taufik)
sudah memberikan warisan sistem
bagaimana peran ideologi dalam meng-
gerakkan partai,” kata Eva Senayan,
Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Paradoks Megawati-Taufiq
Berbagai pandangan yang menga-

presiasi kiprah politik Taufiq Kiemas
antara lain juga menggambarkan
adanya paradoks antara Megawati
dan Taufiq Kiemas. Atau bahkan
menggambarkan bahwa Taufik Kie-
mas adalah antitesa Megawati. Taufiq
Kiemas disebut sebagai seorang politisi
yang luwes dan moderat karena dia
lebih pragmatis. Sedangkan Megawa-
ti disebut sebagai seorang politisi yang
kaku karena dia teguh pada prinsip
atau ideologis.

Antitesa (penyatuan pendapat yang
bertentangan) atau paradoksal (ber-
tentangan tetapi berjalan beriring-
an), itulah gambaran duet Megawati-
Taufiq Kiemas. Sehingga dalam kon-
teks ini, di satu sisi Taufiq Kiemas
dipandang sebagai penguat bagi
Megawati, perpaduan (penyatuan)
keduanya dianggap saling menguat-
kan. Namun, di sisi lain, pragmatisme
Taufiq justru sering menjadi titik
lemah kiprah politik Megawati.

Pada saat Megawati kalah dalam
Pemilu Presiden 2004, banyak orang
‘berkelakar’ menyebut Taufiq Kiemas
sebagai Bapak Negara (padanan Ibu
Negara) menjadi kelemahan peme-
rintahan Megawati. Pragmatisme
Taufiq Kiemas justru dipandang
sebagai titik lemah Presiden Megawa-
ti. Bahkan kekalahan Megawati da-
lam Pilpres 2004 bermula dari sikap
(komentar) Taufiq Kiemas (1 Maret

2004) yang me-
nyebut Susilo Bam-
bang Yudhoyono
’jenderal kekanak-
kanakan’ karena
mengadukan masa-
lah internal peme-
rintahan ke warta-
wan. “Kalau anak
kecil lagi genit-ge-
nitan, ya merasa
diisolasi seperti itu.
Kalau memang bu-
kan anak kecil dan
merasa dikucilkan,
lebih baik mun-
dur,” kata Taufiq.

Selama ini juga
publik sering kali
menangkap ada-
nya pertentangan
(perbedaan) anta-
ra prinsip (ideo-
logis) Megawati
dan pragmatisme
Taufiq Kiemas. Ju-
ga sebagaimana
diakui politisi se-
nior PDI-P AP Ba-
tubara bahwa Tau-
fiq Kiemas punya
jalan pikiran yang
k a d a n g - k a d a n g
tidak cocok dengan
garis partai, mau-
pun Megawati. La-
lu, kadang ada orang membawa itu ke-
luar seolah ada pertentangan. “Pa-
dahal yang ada perbedaan pendapat,
itu biasa,” kata AP Batubara.

Maka Batubara berkeyakinan, PDI-
P sepeninggal Taufiq Kiemas akan lebih
kompak dan solid. Karena, menurut
Batubara, selama ini Taufiq kadang-
kadang berusaha agar keinginannya
terlaksana dengan mencoba-coba pe-
ngaruhi kader-kader. “Bagaimana-
pun, itu diakui mengganggu soliditas,”
ungkap AP Batubara.

Salah satu contoh pragmatisme
Taufiq Kiemas adalah ketika dia
mendorong PDI Perjuangan berkoalisi
dengan Partai Demokrat (pemerin-
tahan Presiden SBY). Demikian pula
dalam kasus Century dan kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM).
Juga dalam penentuan Jokowi men-
jadi calon gubernur. Taufiq Kiemas
secara terbuka menolak pencalonan
Jokowi. Taufiq Kiemas menegaskan
agar Jokowi lebih baik merampung-
kan tugas di Solo sebagai walikota,
karena Jokowi dinilai tidak mengua-
sai kondisi Jakarta.

Bahkan Taufiq Kiemas mengusul-
kan agar PDI Perjuangan mendukung

calon incumbet Fauzi Bowo dengan me-
nyandingkannya dengan kader PDI-
P Adang Ruchiatna sebagai Cawagub.
Dan beberapa perbedaan lainnya.

Namun fakta politiknya, PDI-P
tetap memilih oposisi bagi pemerin-
tahan SBY, angket Century digulir-
kan, serta Jokowi menjadi calon
Gubernur DKI Jakarta dan mengalah-
kan Fauzi Bowo. Maka, jika dicermati
faktanya, suara berbeda (pragmatis-
me) dari Taufiq Kiemas tersebut tidak
terlalu berpengaruh signifikan dalam
tataran aplikasi sikap politik dan
kebijakan PDI Perjuangan di bawah
kendali Megawati Soekarnoputri se-
laku Ketua Umum.

Dengan demikian, patutlah kalang-
an internal PDI-P merasa yakin kiprah
politik Megawati dan PDI-P akan lebih
solid sepeninggal Taufiq Kiemas.
Sebagaimana dikemukakan AP Batu-
bara dan Eva K Sundari di atas.

Mereka yakin, partainya akan
selalu bergerak dan bekerja ber-
dasarkan sistem yakni bagaimana
peran ideologi dalam menggerakkan
partai, lebih dari kepentingan politik
pragmatis.  TokohIndonesia.com
| crs

Presiden SBY bertindak sebagai Inspektur Upacara Pemakaman
Taufiq Kiemas di TMP Kalibata
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pemeriksaan terhadap barang-barang
bawaannya. Jangan-jangan ada barang-
barang berbahaya dan terlarang, termasuk
narkoba. Dalam kait-
an barang-barang ma-
suk ke Al-Zaytun, ki-
riman wali santri me-
lalui pos atau jasa
pengiriman lainnya,
juga harus lebih dulu
melalui pemeriksaan
sebelum diserahkan
kepada santri ber-
sangkutan.

Begitu cermat dan
tegasnya upaya pen-
cegahan masuknya
barang-barang ter-
larang, seperti nar-
koba dan minuman
beralkohol, ke kam-
pus ini. Secara cer-
mat diupayakan me-
nutup serapat mung-
kin segala kemung-
kinan masuknya ba-
rang-barang haram
itu. Sebab pencegah-
an jauh lebih baik da-
ri pada pengobatan.

Menurut Syaykh
Panji Gumilang, Al-
Zaytun benar-benar
diciptakan menjadi
kawasan yang indah
bagi kehidupan sehat,
bermoral, berdisi-
plin, beriman, dan
berilmu pengetahuan
luas. Menjadi taman
pendidikan untuk me-

Al-Zaytun Model Efektif   C
Tes bebas narkoba adalah salah satu syarat bagi calon santri yang ingin belajar
di Al-Zaytun. Bahkan setiap kali pulang dari libur, semua santri harus menjalani
pemeriksaan kesehatan, khususnya pemeriksaan narkoba (tes urine). Jika
terbukti ada santri yang terindikasi menggunakan narkoba selama berlibur
akan ditolak masuk kembali ke kampus. Tes serupa diberlakukan kepada
mahasiswa dan karyawan.

BBBBB ukan itu saja, bahkan siapa saja yang
hendak masuk (berkunjung) ke Al-
Zaytun, akan lebih dulu melalui

lahirkan generasi handal yang kelak mampu
memberi kontribusi penting terhadap
kemajuan bangsa dan negaranya serta
terhadap tatanan kesetaraan hubungan
antarbangsa. Maka segala sesuatu yang
berpotensi menghambat atau merusak

FOTO: Calon
santri wajib

mengikuti tes
kesehatan,

diantaranya tes
urine

(narkoba). Juga
saat santri

kembali masuk
sekolah setelah

liburan wajib
tes urine

(narkoba).
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   Cegah Narkoba
mereka tidak lagi berpikir bagaimana cara
meraih cita-citanya. Yang ada di otaknya
hanyalah bagaimana cara mendapatkan
barang haram itu, meskipun dengan cara
mencuri. Secara tidak sadar, mereka mem-
pertaruhkan masa depan hanya demi kese-
nangan semu sesaat.

Sudah menjadi kenyataan bahwa pe-
nyalahgunaan narkoba telah menyebar di
seluruh penjuru negeri, mulai dari perko-
taan hingga pelosok desa. Bukan hanya di
tempat-tempat umum, tetapi juga telah
menerobos masuk ke sekolah-sekolah mulai

dari tingkat SD sam-
pai perguruan tinggi.
Korbannya pun bu-
kan hanya orang ka-
ya atau orang dewa-
sa, tapi juga orang
miskin dan anak-anak
telah terseret keta-
gihan racun perusak
itu.

Prevalensi penya-
lahgunaan narkoba
dalam penelitian
BNN dan Puslitkes UI
serta berbagai uni-
versitas negeri terke-
muka, pada 2005
terdapat 1,75 persen
pengguna narkoba
dari jumlah pendu-
duk di Indonesia.
Prevalensi itu naik
menjadi 1,99 persen
pada 2008. Tiga ta-
hun kemudian, su-
dah mencapai 2,2
persen. Pada 2012,
diperkirakan sudah
mencapai 2,8 persen
atau setara dengan
5,8 juta penduduk.

Diperkirakan, dari
5,8 juta pecandu
narkoba di Indone-
sia, 90 persen adalah
generasi muda. Data
Depdiknas DKI juga
menegaskan, seba-

pertumbuhan generasi muda itu, harus
dicegah secara cermat sejak dini.

Pengasuh kampus ini sangat menyadari
bahwa pengaruh narkoba bagi generasi
muda selain merusak kesehatan fisiknya
juga mengganggu perkembangan mental-
nya. Maka harus diupayakan dengan cer-
mat, agar generasi muda penerima estafet
kepemimpinan itu tidak sempat menjadi
terbius dan terlena serta diperbudak oleh
narkoba seperti heroin, morfin, apiun,
kodein, petidin, metadon, dan lain-lain.

Jika sempat terkena racun narkoba,

Syaykh Al-Zaytun AS
Panji Gumilang
menegaskan:  Al-
Zaytun benar-benar
diciptakan menjadi
kawasan yang indah
bagi kehidupan
sehat, bermoral,
berdisiplin, beriman,
dan berilmu
pengetahuan luas.
Menjadi taman
pendidikan untuk
melahirkan generasi
handal yang kelak
mampu memberi
kontribusi penting
terhadap kemajuan
bangsa dan
negaranya serta
terhadap tatanan
kesetaraan hubungan
antarbangsa.
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nyak 1.015 siswa di 166 SMU di Jakarta
selama tahun 1999/2000 terlibat tindak
penyalahgunaan narkoba. Sebanyak 700
siswa ditindak dengan pembinaan agar jera,
dan tidak memengaruhi teman lain yang
belum terkena sebagai pengguna narkoba.
Siswa yang terlibat penyalahgunaan narko-
ba tersebar di Jakarta Utara sebanyak 248
orang dari 26 SMU, Jakarta Pusat 109 siswa
dari 12 SMU, Jakarta Barat 167 siswa dari
32 SMU, Jakarta Timur 305 siswa dari 43
SMU dan Jakarta Selatan 186 siswa dari 40
SMU.

Data-data ini cukup mengindikasikan
betapa narkoba telah berpotensi menjadi
ancaman serius bagi kelangsungan hidup
bangsa. Oleh karena itu, pemberantasan
narkoba seharusnya dilakukan oleh semua
komponen masyarakat, orang tua, lembaga
pendidikan, lembaga agama, pemerintah,
dan penegak hukum.

Dalam hal pemberantasan narkoba, patut
dikutip beberapa petunjuk pencegahan
narkoba melalui pengenalan gejala-gejala
pemakaian narkoba yang berlebihan dan
tanda-tanda kemungkinan penyalahgunaan
narkotika dan zat adiktif.4

Disebutkan, gejala-gejala pemakaian
heroin dan morfin yang berlebihan dapat
terindikasi dari gejala perasaan senang dan
bahagia secara berlebihan, acuh tak acuh
(apatis), malas bergerak, mengantuk, rasa
mual, bicara cadel, pupil mata mengecil
(melebar jika overdosis), terjadi gangguan
perhatian dan daya ingat.

Sementara pema-
kaian ganja terindi-
kasi dari gejala rasa
senang dan bahagia
berlebihan, santai
dan lemah, acuh tak
acuh, mata merah,
nafsu makan mening-
kat, mulut kering, pe-
ngendalian diri ku-
rang, sering menguap
dan ngantuk, kurang
konsentrasi, dan de-
presi.

Pemakaian amfeta-
min (shabu dan eks-
tasi) terlihat dari geja-
la kewaspadaan me-
ningkat, bergairah,
rasa senang, bahagia,
pupil mata melebar,
denyut nadi dan te-
kanan darah mening-

kat, sukar tidur (insomnia), dan hilang nafsu
makan.

Pemakaian kokain terindikasi dari gejala
denyut jantung cepat, agitasi psikomotor
(gelisah), euforia (rasa gembira berlebihan),
rasa harga diri meningkat, banyak bicara,
kewaspadaan meningkat, kejang, pupil
(manik mata) melebar, tekanan darah
meningkat, berkeringat/rasa dingin, mual/
muntah, mudah berkelahi, psikosis, pen-
darahan darah otak, penyumbatan pem-
buluh darah, nystagmus horizontal/mata
bergerak tak terkendali, dan distonia
(kekakuan otot leher).

Pemakaian alkohol berlebihan terindikasi
dari gejala bicara cadel, jalan sempoyongan,
wajah kemerahan, banyak bicara, mudah
marah, gangguan pemusatan perhatian dan
nafas bau alkohol.

Begitu pula pemakaian benzodiazepin (pil
nipam, BK, megadon) terindikasi dari gejala
bicara cadel, jalan sempoyongan, wajah
kemerahan, banyak bicara, mudah marah
dan gangguan pemusatan perhatian.

Sementara itu, tanda-tanda kemungkinan
penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif
terlihat dari tanda-tanda fisik, emosi dan
perilaku. Tanda-tanda fisik adalah berat
badan turun drastis; mata terlihat cekung
dan merah; muka pucat, dan bibir kehitam-
hitaman; tangan penuh dengan bintik-bintik
merah, seperti bekas gigitan nyamuk dan
ada tanda bekas luka sayatan (goresan dan
perubahan warna kulit di tempat bekas
suntikan); buang air besar dan kecil kurang

SEPEDA: Syaykh
Panji Gumilang

aktif secara
langsung

terlibat dalam
berbagai
kegiatan

olahraga di Al-
Zaytun demi

menjaga
kesehatan guru
dan santri, dan

mencegah
kegiatan
negatif.

Diantaranya
memasyarakat-

kan olahraga
sepeda.

Rombongan
sepeda Al-

Zaytun pernah
melintasi Jawa-

Madura.
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lancar; dan sembelit atau sakit perut
tanpa alasan yang jelas.

Tanda-tanda emosi adalah sangat
sensitif dan cepat bosan; bila ditegur
atau dimarahi, dia malah menunjuk-
kan sikap membangkang; emosinya
naik turun dan tidak ragu untuk
memukul orang atau berbicara
kasar terhadap anggota keluarga
atau orang di sekitarnya; dan nafsu
makan tidak menentu.

Tanda-tanda perilaku adalah ma-
las dan sering melupakan tanggung
jawab dan tugas-tugas rutinnya;
menunjukkan sikap tidak peduli dan
jauh dari keluarga; sering bertemu
dengan orang yang tidak dikenal
keluarga, pergi tanpa pamit dan
pulang lewat tengah malam; suka
mencuri uang di rumah, sekolah
ataupun tempat pekerjaan dan
menggadaikan barang-barang ber-
harga di rumah (begitupun dengan
barang-barang berharga miliknya,
banyak yang hilang); selalu keha-
bisan uang; waktunya di rumah
kerapkali dihabiskan di kamar ti-
dur, kloset, gudang, ruang yang
gelap, kamar mandi, atau tempat-
tempat sepi lainnya;

Juga takut akan air (jika terkena
akan terasa sakit) karena itu mereka
jadi malas mandi; sering batuk-batuk
dan pilek berkepanjangan, biasanya
terjadi pada saat gejala “putus zat”;
sikapnya cenderung jadi mani-
pulatif dan tiba-tiba tampak manis
bila ada maunya, seperti saat mem-
butuhkan uang untuk membeli obat;
sering berbohong dan ingkar janji
dengan berbagai macam alasan;
mengalami jantung berdebar-de-
bar; sering menguap; mengeluarkan
air mata berlebihan; mengeluarkan
keringat berlebihan; sering meng-
alami mimpi buruk; mengalami
nyeri kepala; dan mengalami nyeri/
ngilu sendi-sendi.

Bagaimana cara mencegahnya?
Dari beberapa penelitian yang su-
dah dilakukan, disepakati bahwa
membangun jalinan komunikasi
intens antara orangtua dan anak
merupakan alat yang ampuh untuk
dapat mencegah hal-hal yang tidak
diinginkan.

Namun, masih banyak orang tua
merasa ragu mendiskusikan tentang

Keempat, sampaikan pesan de-
ngan jelas. Saat Anda berbicara
tentang penggunaan alkohol atau
penyalahgunaan obat-obatan, ya-
kinkan diri Anda memberikan infor-
masi yang jelas dan langsung, se-
hingga anak mengetahui dengan
tepat apa yang diharapkan dari
dirinya. Misalnya, katakan, “Di
dalam keluarga kita, dilarang mi-
num minuman yang mengandung
alkohol!”

Kelima, berilah contoh yang baik.
Di samping dari yang bersifat penga-
jaran, anak-anak belajar juga dari
contoh-contoh nyata. Banyak hal
tingkah laku anak yang dicontoh
dari orangtuanya. Yakinkan diri
Anda bahwa Anda sudah bertingkah
laku yang benar, seperti yang Anda
harapkan dari anak Anda.

Di Al-Zaytun, komunikasi yang
efektif antara guru dengan santri
juga ditekankan. Kelima tips terse-
but juga dilakukan dengan sempur-
na. Bahkan lebih dari pada itu, yakni
melalui pembinaan rohani yang
intensif, antara lain dengan melaku-
kan shalat secara berjamaah.

Para pengasuh secara khusus
selalu menyediakan waktunya,
berkomunikasi dengan santri.
Syaykh Panji Gumilang selalu
menekankan agar para guru tidak
menggunakan cara kekerasan (me-
mukul) dalam mendidik. Para guru
disarankan untuk mendengar santri
dengan perhatian penuh. Tidak
suka memotong pembicaraan anak,
melainkan membiarkan sang santri
berbicara sebelum memberi tang-
gapan.

Al-Zaytun juga mempunyai cata-
tan rinci tentang semua hal identit-
as, latar belakang keluarga, prestasi
pendidikan, perkembangan kese-
hatan, perkembangan fisik, emosi,
dan perilaku si santri. Data itu mu-
dah diakses baik di gedung pembe-
lajaran maupun di asrama. Jika wali
santri menginginkan data-data peri-
laku dan prestasi anaknya selama
belajar di ma’had, cukup dengan
hanya menekan tuts keyboard kom-
puter, maka semua data yang di-
inginkan akan diketahui.

 BERINDO | ms-bhs

penyalahgunaan obat dan alkohol
dengan anak-anak mereka. Sebagian
mereka percaya bahwa anak-anak-
nya tidak akan terlibat pada hal-hal
terlarang tersebut. Dari suatu studi
di Amerika menyatakan bahwa
banyak kaum muda yang mengikuti
program rehabilitasi mengatakan
bahwa mereka mengkonsumsi alko-
hol atau obat-obat terlarang 2 (dua)
tahun sebelum orangtua mereka
mengetahuinya.

Maka sumber A Parent’s Guide To
Prevention, US Dept. of Education5
menyarankan agar para orang tua
menjalin komunikasi sedini mung-
kin dan jangan menunggu sampai
anak-anaknya terlibat masalah
barang haram itu. Dalam kaitan ini,
dipaparkan beberapa tips dasar
untuk meningkatkan kemampuan
diskusi dengan anak-anak tentang
alkohol dan obat-obatan terlarang,
sebagai berikut:

Pertama, jadilah pendengar yang
baik. Yakinkan anak Anda merasa
‘nyaman’ mengungkapkan masalah-
nya kepada Anda. Dengarkanlah
dengan hati-hati dan penuh perha-
tian pada semua yang ia katakan.
Jangan Anda menjadi marah setelah
mendengar semuanya. Bila perlu,
berikan jeda 5-10 menit untuk me-
nenteramkan hati Anda bila diper-
lukan. Bila anak Anda tidak mence-
ritakan masalahnya, “pancing”-lah
dengan pertanyaan-pertanyaan
sekitar sekolah dan aktivitasnya
yang lain.

Kedua, sediakanlah waktu untuk
mendiskusikan hal-hal yang sensitif.
Penting bagi mereka untuk menge-
tahui apakah orangtuanya tahu
informasi yang benar tentang apa
yang mereka anggap penting.

Ketiga, berikanlah dorongan.
Perbanyaklah dorongan pada hal-
hal yang telah dilakukan anak de-
ngan benar, dan jangan terlalu fokus
pada hal-hal buruk atau salah yang
telah dilakukannya.

Hal ini akan mendorong anak-
anak untuk belajar merasakan hal-
hal yang baik bagi mereka, sehingga
mereka dapat mengembangkan rasa
percaya diri dalam membuat kepu-
tusan yang menyangkut dirinya
sendiri.
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urikulum IAI ALAZIS yang dinamis
dan komprehensif tersebut dibahas
dan dirumuskan dalam workshop
kurikulum (salah satu kegiatan per-

siapan perkuliahan) yang berlangsung se-
lama dua hari (08 s/d 09 Juni 2013) di ruang
meeting Wisma Tamu Al-Ishlah Al-Zaytun.
Workshop kurikulum bertema: “Dengan Ku-
rikulum yang Dinamis dan Komprehensif
Kita Bangun Masyarakat yang Kompetitif,”
itu dibuka oleh Rektor IAI ALAZIS Syaykh
Al-Zaytun AS Panji Gumilang. Diikuti 65 o-
rang peserta, terdiri 15 dosen internal kam-
pus Al-Zaytun dan 50 orang dosen senior

Kurikulum IAI ALAZIS Dinamis dan     
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI
ALAZIS) dipersiapkan dengan kurikulum yang
dinamis dan komprehensif serta memiliki ciri khas
pengembangan budaya toleransi dan perdamaian,
guna membangun masyarakat yang kompetitif.

KKKKK

yang memiliki spesifikasi khusus minimal
S2 (magister) dari Unversitas Islam Negeri
(UIN) yang tersebar di berbagai daerah se-
perti Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Acara
pembukaan workshop dihadiri Dr. Mas-
duki, Kepala Sub Bidang Pengawas Pergu-
ruan Tinggi dari Kementerian Agama RI.

IAI ALAZIS memiliki izin operasional dari
Kementerian Agama 12 Desember 2012,
dan diresmikan oleh Menteri Agama Surya-
dhrama Ali pada 14 Desember 2012 berte-
patan dengan perayaan 1 Muharram 1424
H di Kampus Al-Zaytun. Institut ini memiliki
tiga fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah,
Fakultas Syariah dan Fakultas Dakwah.
Masing-masing fakultas membuka dua pro-
gram bidang studi (Prodi) yang menjadi
mata kuliah resmi. Fakultas Tarbiyah mem-
buka Prodi Pendidikan Guru Madrasah
Ibtidaiyah (PGMI) dan Pendidikan Bahasa
Arab (PBA). Fakultas Syariah membuka

Rektor IAI
ALAZIS Panji

Gumilang
menyambut
baik usulan

dari para dosen
agar IAI ALAZIS
memiliki mata
kuliah khusus
yang menjadi

ciri khasnya
sebagai sebuah

institusi
pendidikan.

Yakni ciri khas
kurikulum

kezaytunan
(pusat

pendidikan dan
pengembangan

budaya
toleransi dan
perdamaian),
sebagai mata

kuliah
pendukung.
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35

n     Komprehensif
bidang studi Hukum Ekonomi Islam (Muam-
lat) dan Hukum Tata Negara (Siasah).
Sedangkan Fakultas Dakwah membuka
bidang studi Komunikasi dan Penyiaran Is-
lam (KPI) serta Manajemen Dakwah.

Rektor IAI ALAZIS Syaykh AS Panji
Gumilang menyambut baik usulan dari para
dosen agar IAI ALAZIS memiliki mata
kuliah khusus yang menjadi ciri khasnya
sebagai sebuah institusi pendidikan. Yakni
ciri khas kurikulum kezaytunan (pusat pen-
didikan dan pengembangan budaya tole-
ransi dan perdamaian), sebagai mata kuliah
pendukung.

Dalam sambutan pembukaannya, Syaykh
Panji Gumilang juga menjelaskan sumber
pendanaan IAI ALAZIS yang diperoleh dari
usaha pertanian melalui program keta-
hanan pangan Al-Zaytun.

Sementara Wakil Rektor Drs. Nasrun
Mahmud, M.Pd, menjelaskan, workshop

Syaykh Panji
Gumilang kepada
peserta Workshop
Kurikulum IAI ALAZIS
menjelaskan sumber
pendanaan IAI ALAZIS
diperoleh dari usaha
pertanian melalui
program ketahanan
pangan Al-Zaytun.

kurikulum adalah kegiatan akademis yang
paling utama dari sebuah pendirian institut.
Menurutnya, kunci kemajuan sebuah pergu-
ruan tinggi, di samping faktor manajemen
dan SDM, adalah faktor kurikulum perguru-
an tinggi tersebut.

Dijelaskan, perihal kurikulum yang bersi-
fat dinamis dan komprehensif. Kurikulum
dinamis artinya siap mengakomodasi per-
ubahan-perubahan sesuai dengan tuntutan
zaman. Kurikulum komprehensif artinya
mencakup semua materi penting yang
diperlukan. Nasrun Mahmud berkeyakinan,
dengan berpijak pada kedua hal tersebut,
akan bisa mewujudkan keinginan IAI
ALAZIS dalam membentuk insan akademis
yang kompetitif. Nasrun menjelaskan, pro-
gram ke depan institut ini akan mengelola
segi SDM 100% dari internal Mahad Al-
Zaytun.

Hari kedua workshop diisi kegiatan para-
lasation. Kurikulum yang sebelumnya te-
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 Dr. Masduki,
Kepala Sub

Bidang
Pengawas
Perguruan
Tinggi dari

Kementerian
Agama RI
memberi
sambutan

Prasasti peresmian IAI AlAzis ditandatangani Menteri Agama

lah dirumuskan oleh
tim enam kemudian di-
serahkan ke masing-
masing fakultas untuk
pembahasan lebih lan-
jut, apakah jumlah SKS
ada yang perlu ditam-
bahkan atau justru di-
kurangi.

Fakultas Tarbiyah me-
ngusulkan penambahan
mata kuliah tentang
kezaytunan. Lazimnya
sebuah institut mem-
buka mata kuliah yang
menjadi ciri khas lem-
baga pendidikan ter-
sebut. Maka ditetapkan
perlu penambahan ma-
ta kuliah pendukung
yang mengacu kepada
pengembangan budaya
toleransi dan perda-
maian. “Ide ini tercetus
ketika kita membahas
tentang komponen ins-
titut yang punya sem-
boyan pusat pendidi-
kan budaya toleransi
dan perdamaian,” kata
salah seorang peserta.

Fakultas Dakwah mem-
berikan usulan meng-
enai penekanan ke-
mampuan berbahasa.
Karena calon mahasis-
wa IAI ALAZIS tidak
semuanya dari alumni

Al-Zaytun maka perlu ada penekanan
terhadap bahasa Arab dan Inggris. Selain
itu, ada usulan mata kuliah yang prak-
teknya nol SKS (praktikum tilawah)
mengingat calon mahasiwa kemungkinan
dari sekolah umum (SMA) atau bukan
dari madrasah.

Fakultas Syariah antara lain meng-
usulkan untuk program studi Ekonomi
Syariah, perubahan jumlah SKS di anta-
ranya praktek ibadah tanpa SKS. Ke-
mudian mata kuliah fiqih ibadah lebih
dikembangkan dan fiqih umum dihilang-
kan, jadi seluruhnya diusulkan berjumlah
159 SKS.

 BERINDO | MAZ
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hanya diantar oleh orang tua atau para wali
calon santri.

Sesampainya di pintu ketibaan, mereka
disambut dengan penuh hangat dan sopan
oleh panitia penerimaan calon santri yang
secara khusus sudah siap di pintu ketibaan.
Petugas ini adalah santri kelas XI yang naik
ke kelas XII. Mereka bertugas mendata
nama calon santri dan asal daerahnya.
Selanjutnya mengarahkan mereka menuju
Gedung Ustman bin Affan untuk proses
daftar ulang dan yang lainnya.

Para wali santri juga tampak secara tertib
mengunjungi kantor piket keuangan (2005)
untuk membeli formulir. Sebagian melalui
koordinator Al-Zaytun yang tersebar di
seluruh Indonesia, seperti Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat, Jambi, Riau,

Al-Zaytun Semakin Dipercaya
Tingkat kepercayaan masyarakat menitipkan (mendidik)

anaknya di Al-Zaytun semakin tinggi. Tahun ini jumlah calon
santri meningkat hampir 100 persen.

ika dua tahun sebelumnya santri baru
Madrasah Tsanawiyah (MTs) hanya
sekitar 300-an, tahun ajaran 2013/
2014 ini meningkat hampir 100 per-

sen yakni sebanyak 468 calon santri. Se-
dangkan yang berkeinginan masuk Madra-
sah Ibtidaiyah (MI) juga meningkat sekitar
208 calon santri. Ini membuktikan tingkat
kepercayaan masyarakat menitipkan (men-
didik) anaknya di Al-Zaytun semakin tinggi.

Pendaftaran MI dan MTs dimulai 1 April
sampai 15 Juni 2013. Terlihat suasana hi-
ruk-pikuk baik di pintu ketibaan maupun
tempat lain yang menjadi sarana kegiatan
para calon santri tersebut. Para calon santri
dan wali ada yang datang menggunakan bis.
Biasanya yang seperti ini adalah rombongan
dalam satu koordinator. Ada pula yang

JJJJJ

Para calon santri dan
wali datang dari
berbagai penjuru
Tanah Air bahkan

juga dari luar negeri,
terutama Malaysia.
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Sulawesi Utara, Maluku, Papua, dan Bali
serta perwakilan Al-Zaytun di Malaysia.

Setelah mengisi formulir, para calon san-
tri selanjutnya mendaftar ulang dan menja-
lani tes penerimaan calon santri. Ada empat
tahapan tes yag harus dilalui sebelum dinya-
takan lulus menjadi santri Al-Zaytun, yaitu
Tes Kesehatan, Tes Biodata, Wawancara dan
Tes Tahfidzul Qur’an. Kegiatan ini berlang-
sung 18-22 Juni. Sehingga para calon santri
sejak 17 Juni sudah mulai berdatangan un-
tuk antisipasi agar tidak tertinggal jadwal tes.

Tes kesihatan dan psikotes dilaksanakan
di basement gedung Umar Ibnu Khatab ba-
gian perkhidmatan kesihatan. Dalam tes ini,
kondisi kesehatan fisik setiap calon santri
dicek mulai dari kesehatan mata, berat dan
tinggi badan, tes urin (tes narkoba) serta
kesehatan paru-paru melalui hasil rontgen.

Kegiatan berikutnya yakni tes biodata dan
wawancara. Biodata yang terdapat di for-
mulir pendaftaran harus sesuai dengan
calon santri dan calon wali santri maka
perlu ditanya ulang dalam tes biodata.
Petugas memberikan pertanyaan tentang
data calon santri dan orang tua calon santri.
Bila proses tes ini dinyatakan sehat atau lu-
lus oleh dokter maka calon santri bisa
melanjutkan tes berikutnya.

Kemudian, dalam tes wawancara, bukan
hanya kepada calon santri, namun juga wali
calon santri. Tentang kesiapan secara men-Selain mengikuti wawancara, calon santri juga tes bertulis

Calon santri mengikuti Tes Tahfidzul Qur’an

Calon santri dan wali mengikuti tes wawancara yang dilakukan
oleh unsur Yayasan dan guru



39BERITAINDONESIA, Juli 2013

LLLL L
E

N
T

E
R

A
E

N
T

E
R

A
E

N
T

E
R

A
E

N
T

E
R

A
E

N
T

E
R

A
     D

EM
O

KR
A

SI
, T

O
LE

RA
N

SI
 D

A
N
 P

ER
DA

M
A

IA
N

LLLLLE N T E R AE N T E R AE N T E R AE N T E R AE N T E R A

tal maupun material untuk menyekolahkan
anaknya di Al-Zaytun.

Dari 468 santri yang membeli formulir
pendaftaran, 460 peserta yang mendaftar
ulang dan mengikuti rangkaian tes. Setelah
melalui sidang kelulusan yang dipimpin
langsung oleh Syaykh Al-Zaytun, dari 460
calon santri yang mengikuti tes, sebanyak
422 orang dinyatakan lulus dan 38 orang
dinyatakan lulus bersyarat. Mereka yang
lulus bersyarat harus mengikuti bimbingan
khusus selama satu bulan (mulai 1 Juli)
terutama dalam menghafal juz ‘amma.

Dalam masa tes, seluruh calon santri
didampingi para walinya, terutama dalam
tes wawancara harus didampingi wali (o-
rang tua) yang bertanggungjawab dalam
pendidikan anak tersebut, termasuk menan-
datangi perjanjian kesepahaman di depan
notaris. Rangkaian selanjutnya diadakan
Khutbatul ‘arsy atau orientasi selama 3 hari
untuk mamahami tatatertib dan disiplin
selama mengikuti pendidikan di Al-Zaytun,
baik disiplin di sekolah, di asrama maupun
kehidupan kampus. Kemudian, tarikh 01
Juli diadakan pembukaan Tahun Pembe-
lajaran Baru bersama-sama santri lama.

  BERINDO | MAZ

Syaykh Al-Zaytun memimpin rapat penentuan kelulusan calon santri

Syaykh memimpin langsung pengumuman kelulusan calon santri

Penandatangan akad kesepahaman di hadapan notaris

Kampus Al-Zaytun:
Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya

Toleransi dan Perdamaian
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INILAH KESEHARIAN SYAYKH AL-ZAYTUN
ATAS: Syaykh sedang memanen kopi yang ditanam di lingkungan Masyikhoh, kopi robusta
asal Lampung itu ditanam 2,5 tahun lalu. Syaykh seorang Barista, yang memahami betul
cara menanam kopi, proses pasca panen, menyangrai, menggiling sampai bagaimana
menyeduhnya sehingga kopi menjadi minuman yang menyehatkan. BAWAH: Syaykh begitu
asyiknya menikmati kesehariannya dengan penelitian dan pengembangan tanaman
pangan. Syaykh bersama putri bungsunya Sofiatul Widad, yang juga mahasiswi Fakultas
Pertanian, sedang panen padi hasil penelitian.
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BERITA BUKU

Melepas Belenggu Kebiasaan Buruk
Apakah Anda ingin meninggalkan kebiasaan buruk? Pahami dulu

bagaimana kebiasaan itu terbentuk, ketahui cara mengubah
kebiasaan dan jadikan keyakinan untuk berubah sebagai
kebiasaan. Perubahan itu akhirnya akan menjadi nyata.

alam buku The Power of Habit
ini terdapat prolog yang ber-
judul Penyembuhan Kebiasaan.

Sang penulis, Charles Duhigg, men-
ceritakan kisah seorang wanita berna-
ma Lisa Allen yang menjadi peserta fa-
vorit para ilmuwan. Lisa mampu
mengubah kebiasaan hidup tidak sehat
(merokok, minum minuman keras,
makan berlebihan) menjadi gaya hidup
sehat. Ia berhasil menata ulang hidup-
nya dalam waktu yang relatif singkat.

Reportase Charles Duhigg, yang juga
jurnalis di The New York Times ini, me-
libatkan wawancara dengan lebih dari
tiga ratus ilmuwan dan eksekutif, dan
meneliti berbagai kebiasaan yang ber-
laku di level organisasi dan masya-
rakat.

Buku ini terbagi menjadi tiga bagian.
Bagian pertama membahas tentang
bagaimana kebiasaan muncul di dalam
kehidupan seorang individu. Bagian ini
menjelajahi neurologi pembentukan
kebiasaan, bagaimana membangun
kebiasaan-kebiasaan baru dan bagai-
mana cara menanggalkan kebiasaan
lama yang buruk dan mengubahnya
menjadi lebih produktif, serta metode-
metode yang digunakan.

Bagian kedua mengkaji tentang
kebiasaan-kebiasaan dari berbagai
perusahaan dan organisasi yang sukses
seperti Starbucks, Procter & Gamble,
hingga Target. Bagaimana kebiasaan
organisasi sangat memengaruhi orang-
orang yang bekerja di dalamnya. Bagian
terakhir membahas tentang kebiasaan-
kebiasaan komunitas. Dengan mengambil
contoh Marthin Luther King, Jr dan para
pejuang kesetaraan hak kulit hitam yang
berhasil memanfaatkan kebiasaan yang
berlaku di tengah masyarakat.

Argumen bahwa kebiasaan dapat beru-
bah, bila kita paham bagaimana kebiasaan
itu bekerja, menjadi pondasi dari setiap
bab dalam buku ini. Kebiasaan baru ter-
cipta dimulai dari adanya pemicu, dila-
kukan dengan rutin, dan mendapatkan
hadiah. Pemicu, bisa juga disebut sebagai
penanda, adalah sesuatu yang mengingat-

kan kita untuk segera melakukan kebia-
saan tersebut. Pemicu ini yang akan
mengirimkan pesan kepada basal ganglia
untuk mencocokkan dengan pola kebia-
saan yang telah tersimpan sebelumnya.
Rutinitas penting untuk menegaskan
pola-pola yang terbentuk di dalam otak
kita. Sementara hadiah diperlukan agar
otak kita terstimulasi oleh perasaan
nikmatnya mendapatkan hadiah ketika
kebiasaan tersebut selesai dilakukan.

Di level masyarakat, kebiasaan juga
dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan
dukungan publik atas isu-isu yang tengah
berkembang di masyarakat. Martin Lu-

ther King, Jr, pemimpin gerakan anti-
rasial di Amerika Serikat (AS) di tahun
1955, paham betul bagaimana meman-
faatkan kebiasaan-kebiasaan yang
berlaku di tengah masyarakat. Kebia-
saan sosial terbentuk dengan meman-
faatkan jaringan-jaringan sosial di
tengah masyarakat. Ia memanfaatkan
jaringan sosial itu untuk meraih sim-
pati masyarakat sehingga kaum-kaum
ras minoritas di AS mendapatkan
kembali hak-haknya.

Duhigg juga bercerita betapa pen-
tingnya memiliki kebiasaan baik sedari
kecil, karena kebiasaan tidak akan bisa
dihilangkan: artinya akan terbawa
hingga tua. Juga tentang peranan
kebiasaan bagi diri sendiri, perusa-
haan, serta komunitas. Jika Anda
yakin Anda bisa berubah - bila Anda
menjadikannya suatu kebiasaan -
perubahan itu menjadi nyata. Inilah
kekuatan sejati kebiasaan: wawasan
bahwa kebiasaan-kebiasaan Anda
adalah apa yang Anda pilih.

Lalu buku ini ditutup dengan bagai-
mana kebiasaan dapat menjadikan se-
seorang "berbeda". Masa lalu yang bu-
ruk dapat diubah dengan menciptakan
kepercayaan untuk berubah. Dan
metode terpenting untuk menciptakan
kepercayaan itu adalah kebiasaan.

Merubah sebuah kebiasaan, apalagi
kebiasaan yang buruk, adalah hal yang
sangat berat, dan kadangkala mengala-

mi kegagalan. Namun, jika kita mampu
memahami pola-pola yang terbentuk
dalam sebuah kebiasaan, maka kita akan
dengan mudah menguasainya.

Kita harus memahami bahwa metode
kebiasaan positif yang diajukan di buku
ini tergantung pada kedisiplinan setiap
individu yang menerapkannya. Buku ini
hanya menyediakan sebuah kerangka
berpikir bagi kita untuk memahami
bagaimana kebiasaan bekerja dan bagai-
mana kebiasaan tersebut dapat berubah.
Pada intinya, Duhigg menekankan bahwa
kebiasaan dapat diubah, dan buatlah
kebiasaan yang baik, untuk kehidupan
lebih baik!  dhe
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Nginx bisa menjadi alternatif web server pilihan karena
ringan dan tidak haus memori. Dengan pangsa pasar
sekitar 14,5 persen, Nginx sudah digunakan oleh website
ternama seperti WordPress, Amazon, Wikipedia, Hulu,
Github, Ohloh, HowtoForge dan The Verge.

website-website di Rusia milik Rambler
yang dikunjungi hingga 500 juta kali per
hari. Nginx dirilis untuk pertama kalinya
secara umum pada tahun 2004. Menurut
Netcraft Web Server Survey June 2013,
pengguna Nginx terus meningkat ke posisi
ketiga dengan pangsa pasar 14.56%. Posisi
pertama masih dipegang oleh Apache
53.34% dan posisi kedua oleh Microsoft
IIS 17.22%. Menyusul web server lainnya
seperti Sun, Google, Lighttpd, dsb.

Bila dibandingkan dengan Apache,
Nginx memiliki keistimewaan tersendiri.
Apache bisa dianalogikan sebagai Micro-
soft Word yang memiliki jutaan fungsi
sehingga membutuhkan banyak sumber
daya server. Padahal banyak website
bahkan jenis e-commerce sekalipun
hanya memerlukan beberapa fungsi
server agar bisa berjalan dengan baik.
Dengan Nginx, website-website yang
tidak membutuhkan banyak fungsi bisa
menghemat sumber daya server dan
Nginx bisa menjalankan fungsi-fungsi
server yang diperlukan oleh website itu,
50 kali lebih cepat daripada Apache.

Tidak seperti Apache yang merupakan
process-based, Nginx yang bersifat event-
based, tidak perlu membuka thread baru
untuk setiap request. Dengan event-
based, server mampu memanfaatkan
seminimal mungkin thread untuk mem-
proses request dari user, sehingga memori
yang terpakai di Nginx menjadi minimal.
Karena memori yang dipakai sangat kecil,
beban server pun menjadi ringan dan
server jauh lebih responsif.

Agar lebih memahami perbedaan an-
tara process-based dan event-based, Web
Server kita analogikan sebagai restoran
yang menerima pesanan lewat telepon.
Operator yang menjawab telepon peme-
san dianalogikan sebagai thread. Saat
seseorang menelepon ke restoran untuk
memesan makanan dianalogikan sebagai
saat seseorang mengakses halaman web.

Dikisahkan, ada dua restoran pizza ter-
kenal bernama restoran Apache dan res-
toran Nginx. Kedua restoran ini memiliki
metode sendiri dalam melayani pemesan.
Pada restoran Apache, setiap kali telepon
berbunyi, operator restoran akan menja-
wab telepon, mencatat pesanan lalu
memasak pizza pesanan. Hubungan te-
lepon antara operator dan pemesan di-
biarkan terus terbuka. Setelah pizza se-
lesai dimasak, operator memberitahu
pemesan lalu menutup telepon. Aki-
batnya, bila ada 50 pemesan dalam waktu
yang bersamaan, maka diperlukan 50
operator telepon untuk melayani pesanan.

agi mereka yang bergelut dengan
web server administration, Apache
yang open source dan IIS milik

Microsoft pasti sudah tidak asing lagi. Nah,
beberapa tahun terakhir ini, muncul satu
aplikasi web server yang menjadi buah
bibir karena kinerjanya yang cepat yakni
Nginx.

Nginx (dibaca "engine x") adalah sebu-
ah server HTTP dan reverse proxy berba-
sis open source yang juga dapat diguna-
kan sebagai server proxy IMAP/POP3.
Nginx bisa dijalankan di Unix, Linux, Mac
OS X, Solaris, dan Microsoft Windows.
Nginx terkenal karena kinerjanya yang
tinggi, stabil, memiliki banyak fitur, mu-
dah dikonfigurasi, dan hanya sedikit
menggunakan  sumber daya server. Seba-
gai web server, Nginx terkenal sangat gesit
dan efisien dalam menampilkan konten
statis. Nginx diklaim minim dalam peng-
gunaan memori dan sangat direkomenda-
sikan untuk website-website yang berjalan
di atas VPS.

Nginx diciptakan oleh Igor Sysoev pada
tahun 2002. Awalnya digunakan untuk

Web Server Cepat
dengan Nginx

B

Apakah website Anda lambat dan server sering overload?
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Sedangkan restoran Nginx punya
cara sendiri. Saat seseorang memesan
pizza, operator akan mencatat pesanan
lalu menutup telepon. Setelah pizza
sudah siap, operator lalu menelepon si
pemesan. Dengan cara ini, satu opera-
tor bisa melayani lebih banyak pesanan
dalam satu waktu.

Pada restoran Apache, butuh banyak
operator atau 'thread' untuk melayani
pemesan. Pada server, thread biasanya
menghabiskan memori. Semakin banyak
thread yang aktif, semakin banyak
memori yang dibutuhkan. Itulah sebab-
nya, web server Apache tidak akan
mengalami masalah bila hanya sedikit
orang yang mengaksesnya. Tapi tatkala
banyak orang mengaksesnya sekaligus
dalam waktu bersamaan, Apache men-
jadi lamban dan terancam crash/hang
karena kekurangan memori.

Sedangkan pada Nginx, penggunaan
memori bisa diminimalkan karena ber-
sifat event-based. Menurut pengalaman
sejumlah server administrator, Nginx
bisa menangani ratusan request per de-
tik tanpa harus menguras memori dan
CPU (lihat gambar 1.b dan 1.c). Bahkan
jika Anda tidak mengharapkan server
untuk menangani ribuan koneksi pada
saat yang bersamaan, Anda masih dapat
diuntungkan dengan pemakaian memo-
ri yang sedikit dan server yang respon-
sif. Nginx dapat digunakan dalam se-
mua skala, mulai dari VPS kecil hingga
cluster server dalam jumlah besar.

Dari segi instalasi, Nginx sudah ter-
sedia dalam beberapa bentuk. Bagi yang
sudah paham dunia web server dan lihai
mengetikkan perintah di konsol Linux,
bisa memasang Nginx yang diunduh
dari nginx.org. Namun bagi pengguna
awam yang tidak ingin repot dengan
berbagai perintah Linux atau ingin
sekadar mencoba, bisa menggunakan
cPanel nginx integration plugin yakni
Nginx Admin (nginxcp .com) atau
cPnginx (cpnginx.com). Keduanya me-
miliki nama yang hampir mirip dan di-
tujukan untuk server yang mengguna-
kan cPanel. Nginx Admin tidak dipu-
ngut biaya alias gratis sedangkan
cPnginx berbayar (US$5 per bulan un-
tuk lisensi perseorangan). Belakangan
muncul pula Nginx untuk Windows
yang bisa diunduh di winginx. com.

Sedangkan dari segi penggunaan,
Nginx bisa digunakan sebagai complete
web server atau sekadar reverse proxy.
Dalam bentuk complete web server, fi-
tur Apache seperti .htaccess menjadi ti-
dak berfungsi dan mesti menggunakan
kode 'htaccess' a la Nginx. Sedangkan
bila digunakan sebagai reverse proxy,
Nginx dimanfaatkan untuk memproses
file statis (javascript, html, image dan

css), tanpa harus melalui/melibatkan
Apache (lihat gambar 1.a). Nginx terkenal
sangat cepat dalam menangani file-file
statis karena didesain untuk itu.

Saat Nginx digunakan sebagai reverse
proxy, file .htaccess tetap bisa digunakan
karena Apache tetap berfungsi sebagai
web server. Kita pun bisa memilih apakah
membuat Nginx juga memproses file PHP
(dynamic content) via PHP5-FPM atau
tetap membiarkan Apache yang mem-

proses PHP. Apapun pilihannya, Nginx
sebagai reverse proxy membuat beban
web server bisa dibagi.

Beban untuk file statis ditangani oleh
Nginx dan beban aplikasi (dynamic con-
tent) ditangani oleh Apache. Nginx seba-
gai reverse proxy juga membuat server
lebih tahan terhadap serangan DOS. Sejauh
ini, Nginx lebih banyak digunakan sebagai
reverse proxy atau load balancing daripada
sebagai complete web server.  cid

Nginx bisa digunakan

sebagai web server

atau reverse proxy.

Kelebihan Nginx adalah

sangat cepat dalam

menangani file statis

seperti javascript, html,

image dan css.

Fitur
- Mampu menangani banyak
koneksi tanpa memakan banyak
memori. Cocok bagi Anda yang
menggunakan VPS kecil dengan
memory dedicated 256M-512M
- Kemampuan menjalankan file
statis, index file, dan auto index-
ing
- Bisa dijalankan untuk proxy
dengan kemampuan caching.
- Load Balancer
- Fault Tolerance
- TLS/SSL
- Support FastCGI, SCGI, dan
uwsgi dengan kemampuan cach-
ing
- Support virtual server (server
block) berbasis nama domain
dan ip
- Support IPv6
- Support kompresi gzip
- Support URL Rewrite
- Support Streaming FLV dan
MP4
- Support limitasi untuk koneksi/
request dari satu alamat
- Keep-Alive

Kekurangan
- Tidak mendukung pembacaan file .htaccess, kita harus mengonversinya terlebih
dahulu ke dalam format konfigurasi Nginx. Lumayan merepotkan bagi yang terbiasa
dengan Apache
- Belum didukung penuh oleh beberapa control panel server semacam webmin dan
kloxo. Untuk cPanel sudah ada Nginx Admin (nginxcp.com) atau cPnginx
(cpnginx.com)

“

“

BENCHMARK
NGINX VS APACHE

Konsumsi memory (1.b)

Kemampuan menangani request (1.c)

Membuka 1 halaman web statis berukuran kecil

EVENT-BASED & PROCESS-BASED
NGINX VS APACHE

1.a
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Siswa SD Tidak Takut Lagi
Ujian Nasional yang selama ini menjadi momok bagi siswa
SD/sederajat resmi dihapus oleh pemerintah. Bentuk
evaluasi terhadap pendidikan di tingkat SD yang terstandar
secara nasional harus segera dirumuskan.

enghapusan UN SD ini tertuang
dalam Pasal 67 Ayat 1a PP Nomor
32 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan. Pasal itu
berbunyi: Ujian nasional untuk satuan
pendidikan jalur formal pendidikan dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan untuk SD/MI/SDLB atau
bentuk lain yang sederajat.

PP yang resmi ditandatangani Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Mei
2013 itu, menegaskan peniadaan atau
penghapusan Ujian Nasional (UN) SD/MI
sederajat mulai tahun ajaran 2013/2014.

Anggota Badan Standar Nasional Pen-
didikan (BSNP) Teuku Ramli Zakaria,
menegaskan secara kelembagaan BSNP
telah menerima PP tersebut. Menurutnya,
payung hukum perubahan PP itu berda-
sarkan UU Sistem Pendidikan Nasional
(UU Sisdiknas). Penghapusan UN di
jenjang SD/sederajat ini sejalan dengan
penerapan kurikulum 2013 yang akan
diimplementasikan pada tahun ajaran
2013-2014, mulai Juli 2013. Sedangkan
pertimbangan penghapusan UN SD/sede-
rajat, kata Teuku, terkait dengan kerangka

dasar wajib belajar (Wajar) 9 tahun.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

(Mendikbud) Muhammad Nuh meng-
akui, jika mulai tahun depan tidak ada lagi
UN untuk siswa SD. "Tidak bisa serta-
merta dihapus. Harus ada evaluasi belajar
di SD/sederajat yang bisa secara prinsip
menggantikan UN," kata Nuh. Namun,
bentuk alternatif evaluasi hasil belajar
pengganti UN itu belum ditetapkan.

Kementerian Pendidikan dan Kebuda-
yaan berencana mengadakan konvensi
pendidikan untuk membahas segala po-
lemik pendidikan nasional. Seperti penye-
lenggaraan UN, penerapan kurikulum,
pelatihan guru, dan sebagainya. Konvensi
yang merupakan ajang rembuk massal
tentang pendidikan ini, rencananya
diselenggarakan pada September 2013.

Terkait dengan akan dilaksanakannya
Kurikulum Baru pada 2013 (Kurikulum
2013), pemerintah melakukan peromba-
kan yang cukup besar terhadap Standar
Nasional Pendidikan, selain meniadakan
Ujian Nasional (UN) SD dan sederajat,
juga melaksanakan Kurikulum Baru yang
berbasis tematik integratif secara ber-
tahap hingga 7 (tujuh) tahun mendatang.

Pengamat pendidikan Romo Baskoro,
menilai penghapusan UN SD merupakan
suatu keharusan sebab ada program wajar
9 tahun dan akan masuk program wajar
12 tahun.

UN yang selama ini menjadi momok ba-
gi siswa SD dinilai menghambat penun-
tasan wajib belajar siswa SD ke SMP.
Ujian beberapa hari menentukan masa
depan siswa. UN yang digadang-gadang
sebagai tolak ukur absolut bagi siswa, tak
lepas dari peran para guru pembimbing
yang sampai saat ini masih minim dalam
hal kuantitas dan kualitas. Pemerintah ha-
rus memenuhi janjinya untuk memberi-
kan pelatihan secara berkelanjutan kepa-
da guru. Sehingga, guru dan satuan pen-
didikan bisa benar-benar menjalankan tu-
gasnya untuk memberikan proses belajar
berkualitas serta melakukan haknya
dalam mengevaluasi peserta didik.

Kurikulum baru 2013 diharapkan dapat
memadukan orientasi belajar filsafat
Timur yang lebih mementingkan pembe-
lajaran dalam diri manusia seperti keju-
juran, kemampuan diri, keuletan, tahan
uji, dengan filsafat Barat yang mengede-
pankan penguasaan dunia seperti eksplo-
rasi, berpikir kritis, mengembangkan
komunikasi diri dengan dunia luar, dan
lain-lain.

Awalnya, UN tingkat SD bernama Ujian
Akhir Berstandar Nasional sebelum
diubah menjadi UN SD. Dalam pelaksa-
naannya, UN SD merupakan kewenangan
pemerintah daerah. Sebanyak 75 persen
soal ujian Bahasa Indonesia, Matematika,
dan IPA dibuat oleh pemerintah daerah
dan sisanya dibuat oleh pemerintah pusat.
Sedangkan standar kelulusan minimal
diserahkan kepada setiap sekolah.

Setelah UN dihapuskan, bukan berarti
tidak ada evaluasi terhadap pendidikan di
tingkat SD yang terstandar secara na-
sional. Menurut Nuh, evaluasi bisa dila-
kukan oleh pemerintah provinsi. Evaluasi
itu harus bisa digunakan untuk meme-
takan kondisi dan kualitas pendidikan di
daerah sehingga perlu ada standar kelu-
lusan sekolah secara nasional. Itu terkait
penentuan masuk ke jenjang pendidikan
selanjutnya atau SMP/MTs.

Sementara ini, ada dua usulan yang
mengemuka. Pertama, evaluasi hasil
belajar per wilayah, tetapi tetap satu
standar nasional. Kedua, evaluasi hasil
belajar siswa tidak dilaksanakan di SD/
sederajat, tetapi di tingkat SMP/MTs.
Seperti apapun nanti bentuknya, diharap-
kan pendidikan di negeri ini mampu
menghasilkan manusia yang berkualitas.

 ayu

P
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Bukan Sekolah Biasa
Tidak semua anak dapat menjalani pendidikan formal yang
terikat sistem dan waktu. Oleh karena itu, homeschooling
(sekolah rumah) menjadi pilihan orang tua masa kini.

aat ini, homeschooling (sekolah
rumah) menjadi salah satu pilihan
orang tua dalam menyekolahkan

anaknya. Sekolah rumah banyak dilaku-
kan di kota-kota besar, seperti Jakarta,
Bandung, dan Surabaya.

Pada awalnya, keberadaan proses bela-
jar dan mengajar model rumahan ini di-
pandang sebelah mata oleh masyarakat u-
mum. Namun kini banyak dimanfaatkan
kalangan menengah ke atas, seperti peja-
bat, artis dan para entertainer. Tak jarang
didapati dari kalangan olahragawan, atlit
nasional juga kalangan biasa yang meng-
inginkan rumah sebagai ruang kelas.

Ada beberapa alasan mengapa para o-
rang tua di Indonesia lebih memilih se-
kolah rumah. Kecenderungannya antara
lain, bisa menekankan kepada pendidikan
moral atau keagamaan, menciptakan
suasana pembelajaran yang baik, serta
memberikan pembelajaran langsung yang
konstekstual, tematik, nonskolastik yang
tidak tersekat-sekat oleh batasan ilmu.

Menurut Direktur Pendidikan Masya-
rakat Direktorat Pendidikan Anak Usia
Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI)
Kementerian Pendidikan dan Kebudaya-
an, Ella Yulaelawati, sekolah rumah me-
rupakan proses layanan pendidikan yang
secara sadar, teratur dan terarah dilaku-
kan orang tua atau keluarga di mana pro-
ses belajar mengajar berlangsung dalam
suasana kondusif. Proses ini memiliki

tujuan yaitu agar setiap potensi anak yang
unik dapat berkembang secara maksimal.

Pakar pendidikan Universitas Negeri
Jakarta, Arief Rachman Hakim menye-
butkan tiga syarat penting yang harus di-
miliki orang tua untuk menjalankan se-
kolah rumah. Pertama, syarat akademis
dengan memiliki latar belakang pendidi-
kan yang cukup. Kedua, syarat psikologis
yakni mempunyai jiwa pendidik. Ketiga,
syarat pedagogis atau keahlian menu-
larkan pengetahuan kepada orang lain.

Model sekolah rumah ini memiliki ke-
lebihan yakni kegiatan pembelajaran
dilakukan lebih mendalam, terangkai de-
ngan kegiatan sehari-hari. Selain itu, wak-
tu belajar yang luwes disesuaikan dengan
keinginan dan kesiapan orang tua dan
anak yang bersangkutan. Namun, menye-
lenggarakan sekolah rumah menuntut
kemauan orang tua untuk belajar, men-
ciptakan pembelajaran yang kreatif dan
menyenangkan serta memelihara minat
dan antusiasme belajar anak. Sekolah ru-
mah juga memerlukan kesabaran orang
tua, kerja sama antaranggota keluarga dan
konsisten dalam penanaman kebiasaan.

Pembelajaran sekolah rumah juga diha-
rapkan menyesuaikan dengan standar
kompetensi yang telah ditentukan oleh Di-
nas Pendidikan Nasional. Standar kom-
petensi menjadi panduan yang harus di-
miliki anak yang mengikuti sekolah ru-
mah, misalnya dengan mengikuti ujian Pa-

ket A yang setara dengan SD atau Paket B
setara SMP. Hal ini perlu agar perkem-
bangan dan kemampuan anak dievaluasi
dalam ujian yang diselenggarakan secara
nasional.

Ada beberapa format homeschooling,
yaitu homeschooling tunggal yang dilak-
sanakan oleh orangtua dalam satu keluar-
ga tanpa bergabung dengan lainnya ;
homeschooling majemuk yang dilaksana-
kan oleh dua atau lebih keluarga untuk
kegiatan tertentu, sementara kegiatan
pokok tetap dilaksanakan oleh orangtua
masing-masing, misalnya keluarga pemu-
sik/seni, kegiatan sosial, keluarga atlit,
dan kegiatan agama.

Yang lebih luas adalah komunitas
homeschooling yaitu gabungan beberapa
homeschooling majemuk yang menyusun
dan menentukan silabus, bahan ajar, ke-
giatan pokok (olahraga, musik/seni dan
bahasa), sarana/prasarana dan jadwal
pembelajaran. Komitmen penyeleng-
garaan pembelajaran antara orang tua
dan komunitasnya kurang lebih 50:50.

Kelebihan komunitas homeschooling
antara lain terstruktur dan lebih lengkap
untuk pendidikan akademik dan pencapai-
an hasil belajar, dilengkapi fasilitas pem-
belajaran yang lebih baik misalnya: beng-
kel kerja, laboratorium, perpustakaan, au-
ditorium, fasilitas olahraga dan kesenian,
ruang gerak sosialisasi peserta didik pun
lebih luas, dan dukungan lebih besar ka-
rena masing-masing bertanggung jawab
untuk saling mengajar sesuai keahliannya.

Seto Mulyadi yang juga Ketua Asosiasi
Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif
(Asah Pena), sudah menerapkan metode
homeschooling kepada anak-anaknya.
Menurutnya, orang tua harus memiliki
komitmen terhadap pelaksanaan sekolah
rumah itu. Mereka harus memelajari
kurikulum, menjabarkannya secara krea-
tif sesuai kondisi anak. Orang tua sebagai
koordinator dan fasilitator dari kegiatan
sekolah rumah juga harus mampu men-
jalin kerja sama yang baik dengan anak
maupun pihak-pihak lain termasuk ja-
ringan sekolah rumah.

Diakuinya pula, ada beberapa mitos ke-
liru yang berkembang di masyarakat soal
sekolah rumah ini. Misalnya anak menjadi
kurang mendapat kesempatan sosialisasi
dengan teman, orang tua harus menjadi
guru dengan pengetahuan yang luas,
waktu belajar yang tidak sepadan dengan
sekolah formal, anak menjadi tidak disi-
plin, tidak bisa memperoleh ijazah formal,
anak kurang mampu berkompetisi serta
tidak dapat melanjutkan ke jenjang se-
kolah formal yang lebih tinggi. Ditambah
lagi sekolah rumah mensyaratkan biaya
operasional yang tinggi alias mahal.  ayu

S
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Sudah Bisa
Cuci Darah
Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Provinsi Kepri Tipe C
di Tanjung Uban-Bintan, saat
ini telah siap melayani pasien
yang ingin cuci darah (hemo-
dialisa).

elayanan ini telah di-
resmikan Asisten Ad-
ministrasi dan Umum

Sekretariat Daerah Provinsi
Kepri, Said Agil. Pada sam-
butannya Agil mengatakan,
dengan diresmikannya pelaya-
nan cuci darah di RSUD Tan-
jung Uban, berarti Pemerintah
semakin mendekatkan sarana-
prasarana pelayanan cuci da-
rah kepada masyarakat.

"Kasus ginjal kronis, cuci
darah semuanya dengan biaya
mahal. Dengan semakin ba-
nyak ketersediaan fasilitas he-
modialisa, cuci darah ini se-
makin mendekatkan jangkau-
an pelayanan kepada masya-
rakat. Dan semakin cepat da-
lam pelayanannya dan pena-
nganannya," ujar Agil.

Ia juga mengajak seluruh
pegawai RSUD Tanjung Uban
untuk meningkatkan pelayan-
an ke masyarakat. Untuk me-
maksimalkan pelayanannya,
RSUD telah mengirim sejum-
lah dokter umum untuk be-
lajar.

Direktur RSUD Tanjung
Uban DR. Didi Kusmarjadi
mengatakan, selama ini tenaga
dokter ahli masih kurang di
RSUD Tanjung Uban. Hal itu
menyebabkan pelayanan yang
kurang memuaskan terhadap
masyarakat. Didi berharap
dokter yang telah mengikuti
pendidikan tersebut tak lagi
ditarik ke daerah lain.

Mereka yang dikirim untuk
belajar diharapkan semakin
profesional, bisa memberi-
kan rasa aman dan mening-
katkan standar pelayanan,

sehingga kepercayaan mas-
yarakat untuk berobat di
RSUD Tanjung Uban akan
semakin meningkat. "Mengi-
ngat posisi geografis RSUD
Tanjung Uban yang dekat de-
ngan kawasan Industri Lo-
bam dan kawasan pariwisata
internasional Lagoi yang di-
huni ribuan karyawan, peru-
sahaan tempat mereka be-
kerja akan memanfaatkan
Jaminan Pemeliharaan Kese-
hatan (JPK)-nya di RSUD
Tanjung Uban," ujar Didi.

Lebih lanjut Didi mene-
rangkan, karena keterbatasan
peralatan RSUD Tanjung U-
ban selama ini, sekitar 15 or-
ang penderita gagal ginjal yang
sudah menahun dan harus
menjalani proses cuci darah,
terpaksa harus berobat ke
Tanjung Pinang dengan jarak
tempuh hampir ratusan kilo
meter atau ke Batam dengan
menyeberang lautan. Maka
dengan adanya gedung dan
peralatan hemodialisa yang
lengkap di RSUD Tanjung U-
ban, warga Bintan sekitarnya
tidak perlu lagi jauh-jauh un-
tuk berobat.

Untuk mengurangi risiko
terjadinya penyakit gagal gin-
jal, DR. Didi Kusmarjadi ber-
bagi tips kepada masyarakat
untuk tidak mengonsumsi ga-
ram secara berlebihan. Penya-
kit ini biasanya disebabkan
oleh menurunnya fungsi ginjal
seiring dengan meningkatnya
usia terutama pada orang yang
sudah berusia 45 tahun ke atas.
Pola makan yang sehat dan
teratur juga sangat dibutuhkan

untuk menjaga kesehatan.
Didi Kusmarjadi juga me-

ngatakan, walaupun pelayan-
an cuci darah baru diresmikan,
namun dalam percobaan se-
lama ini sudah melayani 5
pasien rutin cuci darah. Per-
alatan hemodialisa, gedung,
sarana dan peralatan peleng-
kap lainnya bersumber dari
dana APBD Provinsi Kepri.

Untuk memberikan pelayanan
yang lebih maksimal, RSUD
telah mempersiapkan 6 per-
awat dan seorang dokter pe-
nyakit dalam.

Sejak RSUD Tanjung Uban
berdiri pada 12 November
2007, RSUD sudah melayani
70 ribu pasien, baik rawat
inap, rawat jalan maupun kun-
jungan konsultasi.  rid

P
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Kepri Tipe C di Tanjung Uban-Bintan
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Kaltara Serambi Indonesia

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang terletak di wilayah
Utara Kalimantan Timur menjadi provinsi ke-34 di Indone-
sia. Masalah klasik infrastruktur dan transportasi yang buruk
menjadi pekerjaan besar bagi pemprov dan pemda setempat.

rovinsi ini terdiri dari 1 kota dan 4
kabupaten yaitu Kota Tarakan,
Kabupaten Bulungan, Kabupaten

Tana Tidung, Kabupaten Malinau dan
Kabupaten Nunukan. Dua kabupaten
yang disebut terakhir berhadapan lang-
sung dengan negara Malaysia.

Kaltara yang beribukotakan Tanjung
Selor di Bulungan mencakup 38 keca-
matan dan 471 desa, dengan luas total
75.467,7 kilometer persegi atau sekitar 36
persen luas Kaltim. Penduduk Kaltara
diperkirakan 622.350 jiwa (tahun 2011).
Secara geografis, Kaltara merupakan
gerbang terbuka ke Malaysia, Filipina
Selatan, dan Brunei. Terbentuknya Pro-
vinsi Kaltara menjadi tanggung jawab
besar bagi para pemimpinnya, karena
Kaltara merupakan beranda terdepan
NKRI yang berpotensi menjaga kedaulat-
an dan martabat negara.

Demi terselenggaranya roda pemerin-
tahan di Kaltara, Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Gamawan Fauzi sudah melan-
tik Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan
Timur, Irianto Lambrie, sebagai Penjabat
Gubernur Kaltara, akhir April 2013
melalui Keputusan Presiden (Keppres)
Nomor 48/P Tahun 2013.

Irianto diserahi tugas menyusun pe-
rangkat daerah di Pemprov Kaltara be-
rikut personilnya. Tugas lain yang disan-

dang Irianto adalah pembentukan DPRD
Kaltara pada tahun 2014 dan pemilihan
gubernur dan wakil gubernur untuk
provinsi hasil pemekaran dari Kalimantan
Timur itu pada 2015.

Sebagai Gubernur, Irianto berharap pe-
nyelenggaraan pemerintahan di Kaltara
bisa berjalan normal dan terfokus pada
pelayanan publik. Selama masa peralihan,
Kaltara baru akan dilengkapi 10 lembaga
teknis daerah, dengan jumlah dinas tak
akan sampai 20. Sedangkan soal personil,
selain meminjam dari Kaltim, juga akan
diambil dari kabupaten/kota di Kaltim
dan Kaltara.

Menurut Jusuf SK (salah satu tokoh
pendiri terbentuknya provinsi Kaltara),
perjuangan dan pengorbanan sudah
dilakukan oleh para pemikir, tokoh dan
pendiri hingga terbentuknya Provinsi
Kaltara ini. Mereka sempat terbentur
beberapa persyaratan, seperti persyaratan
penggabungan kabupaten/kota yang
ditentukan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pembentukan, Penghapusan dan Pengga-
bungan Daerah.

Namun optimisme untuk menjadi
sebuah provinsi baru terus berjalan.
Kabupaten Bulungan sudah empat kali
sukses memekarkan wilayahnya, menjadi
Kota Tarakan (tahun 1997), Kabupaten

Malinau dan Kabupaten Nunukan (tahun
1999), dan Kabupaten Tana Tidung
(tahun 2007).

Pemerintah sempat mengeluarkan
moratorium atau penghentian sementara
pemekaran daerah pada 2008. Pemben-
tukan Provinsi Kaltara pun sempat mere-
dup hingga akhirnya 25 Oktober 2012,
DPR mengetuk palu UU Nomor 20 Tahun
2012 tentang Pembentukan Provinsi
Kalimantan Utara.

Dengan status otonomi Kaltara, sangat
dimungkinkan untuk membangun ar-
mada nelayan di Sebatik, Nunukan dan
sekitarnya, untuk mencegah berbagai
praktik pencurian ikan dari negara-
negara lain serta pemanfaatan potensi
perikanan di kawasan Ambalat. Artinya
pula, Kaltara diharapkan mampu mem-
berikan bantuan signifikan pada TNI dan
Polri dalam mengatasi berbagai persoalan
besar di kawasan perbatasan seperti
pembalakan liar, pencurian ikan, traffick-
ing, penyelundupan dan peredaran obat-
obatan terlarang.

Adanya status pemerintahan level
provinsi itu akan memungkinkan ter-
bangunnya kerjasama "regional to re-
gional" antara Kaltara dengan Sabah dan
Filipina Selatan untuk bidang perdagang-
an dan jasa hingga terbentuknya "segi tiga
emas" ekonomi dan perdagangan Nunu-
kan-Tawau-Tarakan.

Sebagai daerah otonom baru, Kaltara
dibantu selama dua tahun oleh dana hibah
Pemprov dan daerah yang tergabung di
Kaltara. Selanjutnya, provinsi ini diharap-
kan dapat membiayai kebutuhannya dari
sumber daya alamnya yang kaya berupa
migas, hasil tambang, dan hasil hutan
yang belum banyak dikelola.

Provinsi Kaltara merupakan daerah
perbatasan yang 99 persen termasuk
pedalaman tertinggal dan tidak tersentuh
pembangunan. Masalah klasik infrastruk-
tur dan transportasi yang buruk adalah
pekerjaan besar bagi pemprov dan pemda
setempat. Perbaikan jalan provinsi peng-
hubung antarkota harus menjadi prioritas
utama. Tak hanya sisi darat, pembangu-
nan bandar udara sangat dibutuhkan.
Masalah ekonomi yang miskin membuat
masyarakat perbatasan tereduksi sema-
ngat nasionalismenya.

Kaltara sudah terbentuk, saatnya beker-
ja untuk membangun Kaltara demi peme-
rataan pembangunan dan kemajuan kese-
jahteraan masyarakat perbatasan yang
selama ini belum tersentuh oleh pemerin-
tah pusat. Semoga Kaltara dapat menjadi
beranda terdepan NKRI yang dapat
dibanggakan.  gin

P
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e-61 rekomendasi tersebut, menu-
rut Ketua Pansusnya, Teten Gumi-
lar, hanya menyoroti enam tema
besar yang disesuaikan dengan

misi Pemkot Bandung, yaitu masalah
SDM 12 rekomendasi, pengembangan
perekonomian kota (10), kesejah-
teraan sosial dan pengembangan
budaya kota (10), penataan kota
(11), kerja aparatur (10) dan pem-
biayaan pembangunan kota (8).

Sebelumnya, Pansus I yang di-
pimpin Deny Rudiana, yang mem-
bahas LKPj Wali Kota Bandung
tahun 2012 - telah diserahkan Wali
Kota Bandung Dada Rosada pada
sidang Paripurna di gedung DPRD
Kota Bandung dan mengklaim 267
indikator keberhasilan - mem-
berikan 33 catatan program yang
dinilainya tidak mencapai target.
“Akan tetapi ternyata tidak seban-
ding dengan kenyataan di lapangan,
ada 33 jabaran program yang harus
dievaluasi oleh Satuan Kerja Pe-
rangkat Daerah (SKPD) terkait ki-
nerja itu,” tandas Deny.

Sebaliknya Wali Kota Bandung
Dada Rosada mengaku sangat puas
dengan pencapaian SKPD sepan-
jang tahun 2012. Menurut Dada,
berdasarkan laporan setiap SKPD
ada peningkatan nilai yang dicapai
dalam Rancangan Program Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) se-
besar 87 persen.

 Ke 33 catatan program yang di-
pertanyakan anggota Dewan Kota
Bandung itu, menurut Deny, dianta-
ranya program bidang kesehatan yang me-
nyangkut dana hibah yang tidak tersebar
merata di setiap rumah sakit. Menurut
hasil penemuannya, biaya dana hibah
sebagian besar menumpuk di Rumah Sakit
Hasan Sadikin (RSHS), sehingga di akhir
tahun dana banyak tersisa yang besarnya
mencapai Rp 10 miliar dari yang dia-
lokasikan Rp 45 miliar. Sementara warga
miskin yang berobat di rumah sakit lain tak
tertangani karena tak ada dananya.

Selain itu pada bidang pendidikan,
pemerintah Kota Bandung tidak memiliki
rencana yang matang dalam menangani
masalah pendidikan. Terbukti tidak
tercapainya pembangunan ruang kelas
baru, yang hanya mencapai 50 persen.

DPRD Evaluasi LKPJ Wali Kota Bandung
Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Bandung memberikan 61 rekomendasi

kepada Wali Kota Bandung Dada Rosada, sehubungan dengan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Wali Kota

Bandung periode 2008-2013.

“Ini menandakan tidak adanya perenca-
naan yang matang padahal dana sudah
dianggarkan,” sesalnya.

Pansus juga mempertanyakan masalah
ekonomi dan Peran Dinas Koperasi Kota
Bandung, karena masih banyaknya warga

ratorium. Sebaliknya reklame liar semakin
bertumpuk dan berkesan dibiarkan.

Kinerja Pemkot lainnya yang tidak
luput dari pertanyaan dewan adalah
masalah pengelolaan rumah susun yang
terbengkalai. Deny memberikan contoh

rumah susun yang sudah dibangun
di Rancacili. Dua blok rumah
susun di Rancacili selama berta-
hun-tahun kosong dan rusak. Na-
mun pembangunan rumah susun
Rancacili diklaim sebagai keber-
hasilan menyediakan perumahan
untuk rakyat.

Deny juga menilai kinerja Pem-
kot Bandung yang paling buruk di
mata dewan adalah masalah trans-
portasi termasuk program Trans
Metro Bandung (TMB). “Shelter
TMB koridor satu dan dua. Kedua-
nya terbengkalai dan tak berfungsi.
Ditambah bus koridor I banyak
yang rusak,” kata Deny.

Pada bidang sosial, anak jalanan,
gelandangan dan pengemis sema-
kin marak. Seharusnya Dinas So-
sial bekerja sama dengan kabupa-
ten lain untuk menangani anak ja-
lanan, gelandangan dan pengemis
karena sebagian besar pendatang.

Dinas Sosial juga, kata Deny,
harus berkoordinasi dengan peme-
rintah provinsi meminta jatah
kuota rehabilitasi yang saat ini
sangat terbatas. Deny berharap,
dengan dibangunnya Pusat Kese-
jahteraan Sosial (Puskesos) di
Gedebage, masalah sosial khu-
susnya penyakit masyarakat bisa

ditangani.
Menurut Deny, keberhasilan pemerin-

tah yang paling penting adalah pelayanan
perijinan dipermudah dengan cara me-
motong birokrasi. Sedangkan pada bidang
Kebinamargaan, hampir setiap tahun
terulang jalan rusak terlambat ditangani
dengan alasan lelang. Pemerintah harus
mencari solusi agar jalan mulus sepanjang
tahun. Untuk menjalani pemerintahan
dan mencapai kinerja sesuai harapan
masyarakat, ujar Deny, sudah saatnya
PNS yang memegang jabatan disesuaikan
keahliannya. “Pejabat yang diangkat
harus berdasarkan kemampuan bukan
berdasarkan kedekatan,” kata Deny. 
BERINDO | ade wiharyana

K

Deny Rudiana, Ketua Pansus I DPRD Kota Bandung

Kota Bandung yang terjerat rentenir.
Padahal peran koperasi adalah mening-
katkan perekonomian rakyat secara
kolektif dan mengeliminir pergerakan
rentenir, tapi kenyataannya masih banyak
bank keliling yang mencar1 mangsa.
“Bank Keliling rentenir harus ditertibkan.
Dinas Koperasi Kota Bandung harus
berperan mengeliminir pergerakannya,”
saran Deny.

Bidang reklame juga jadi perhatian
DPRD. Deny menilai reklame makin ma-
rak padahal sudah diberlakukan morato-
rium. Deny juga mengatakan, untuk rekla-
me yang diajukan agar mendapatkan izin
sesuai prosedur ditolak dengan alasan mo-
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Ribuan orang dari berbagai
lapisan masyarakat menghadiri
upacara pelantikan Ahmad
Heryawan dan Deddy Mizwar
menjadi Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat periode
2013-2018.

Keputusan Presiden Nomor 61/P 2013
tanggal 21 Mei 2013 di Jakarta, yang
antara lain berisi penetapan Ahmad
Heryawan-Deddy Mizwar sebagai guber-
nur dan wakil gubernur Jawa Barat
periode 2013-2018; dan memberhentikan
dengan hormat Wakil Gubernur Jawa
Barat periode 2008-2013 Dede Yusuf
Macan Efendi.

Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara
saat membuka rapat paripurna mengata-
kan, menitipkan harapan besar kepada
Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar,
Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar,
untuk membawa Jawa Barat lebih baik
lagi dalam lima tahun mendatang.

Tak lupa Irfan juga mengucapkan
terima kasih kepada Wakil Gubernur
Jawa Barat sebelumnya, Dede Yusuf
Macan Efendi.  BERINDO | aw

Ribuan Hadiri Pelantikan Gubernur Jabar

elantikan dilakukan oleh Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) Gama-
wan Fauzi dalam Rapat Paripurna

DPRD di Gedung Merdeka, Jalan Asia
Afrika, Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/
6/2013). Sejumlah tokoh politik di Jawa
Barat dari berbagai partai menghadiri
pelantikan itu. Hadir juga Menteri Perta-
nian Suswono dan Menteri Pemuda dan
Olahraga Roy Suryo, beberapa gubernur
provinsi lain, juga empat pasangan calon
gubernur Jabar, KPU dan Panwaslu.

Rapat Paripurna DPRD pelantikan
gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat
masa jabatan 2013-2018 itu dipimpin
Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
mengawali pengambilan sumpah dan
janji mengatakan: “Ini sumpah dan janji
kepada Tuhan yang Maha Esa.”

Kemudian Gamawan membacakan nas-
kah sumpah jabatan untuk diikuti Ahmad
Heryawan dan Deddy Mizwar di atas Al-
Quran. Kemudian, Mendagri menyemat-
kan pin Garuda Pancasila di dada baju
seragam putih Ahmad Heryawan dan
Deddy Mizwar sebagai tanda penyerahan
jabatan. Lalu, keduanya menerima SK
Presiden dan diakhiri dengan penandata-
nganan pakta integritas.

Pelantikan dilakukan berdasarkan

P
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Pengolahan Sampah Berbasis Bisnis

ubernur DKI Jakarta Joko Wido-
do (Jokowi) berkeyakinan pengo-
lahan sampah di Jakarta akan le-

bih baik setelah disahkannya Perda
tentang Pengelolaan Sampah yang me-
ngusung tema Jakarta Baru. DPRD DKI
Jakarta telah mengesahkan Perda Pengo-
lahan Sampah tersebut dalam rapat
paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta,
Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (21/5/
2013).

Dengan disahkannya Perda Pengolah-
an Sampah yang menggantikan Perda
Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan
Lingkungan dalam Wilayah DKI Jakarta
tersebut, Jokowi berharap dapat membe-
rikan kontribusi positif terhadap pening-
katan partisipasi aktif masyarakat dalam
pengelolaan kebersihan di seluruh wila-
yah DKI Jakarta.

Dengan adanya Perda tersebut maka
penanganan sampah sudah tidak sekadar
angkut ke tempat pembuangan sampah.
“Itu model kuno,” kata Kepala Dinas
Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin.
Menurut Unu, model kuno semacam itu
menelan biaya yang besar, terutama
dalam hal tiping fee atau pengelolaan
sampah per ton. Unu mengungkapkan
dengan model kuno itu, Pemprov DKI
Jakarta bisa mengeluarkan biaya hingga
Rp 400 ribu per ton per hari. Padahal
sampah di Ibukota bisa mencapai 12.000
ton per hari.

Perda ini mengatur pengelolaan sam-
pah Jakarta dari sumber sampah (hulu)
hingga tempat pembuangan akhir atau
TPA (hilir). Juga mengatur tentang tugas
dan tanggung jawab pemerintahan; hak,
kewajiban dan tanggung jawab masyara-
kat; hak, kewajiban dan tanggung jawab
produsen; insentif dan disinsentif; per-
izinan; penyelenggaraan pengelolaan
sampah; teknologi tepat guna dan ramah
lingkungan; kerja sama dan kemitraan;
serta pengawasan dan pengendalian;
larangan; dan sanksi.

Perda itu akan dilengkapi peraturan
gubernur yang akan mengatur bagaimana
hubungan bussines to bussines dalam
pengelolaan sampah di DKI Jakarta.
Perda dan Pergub Pengelolaan Sampah

tersebut antara lain mengatur adanya ke-
mitraan, terutama dalam hal daur ulang
dan pengolahan sampah.

Kemitraan bisa dilakukan di tingkat
paling bawah, yaitu rukun tetangga (RT).
Masyarakat bisa menggandeng pelaku
usaha sehingga sampah memiliki nilai
ekonomis. Perda itu juga mengamanat-
kan pemerintah daerah untuk memberi-
kan insentif kepada masyarakat atau
kelompok di dalamnya dalam hal penge-
lolaan sampah. “Suntikan ini bisa berupa
fiskal, seperti modal; atau non-fiskal,
seperti pendampingan,” jelas Unu Nur-
din. Menurut Unu, Pergub sedang digo-
dok dan akan selesai Oktober 2013. Se-
hingga akhir tahun 2013 dan awal tahun
2014, sudah bisa mulai disosialisasikan di

G

Jakarta Baru, Jakarta Bersih! Untuk mewujud-
kannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan
menerapkan sistem pengolahan sampah
berbasis bisnis. Konsepnya, menggandeng
masyarakat dan badan usaha untuk mendaya-
gunakan sampah.

masyarakat.
Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakar-

ta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di
Balai Kota Jakarta, Jumat (7/6/2013)
mengatakan karena sistem Perda baru itu
lebih ke arah bisnis, jadi orang bisa
memungut sampah seperti memungut
uang dan pengolahannya bisa diselesai-
kan di lingkungannya. Jadi, masyarakat
dan badan usaha swasta dapat mempe-
roleh keuntungan dalam mengelola sam-
pahnya, namun mereka dan siapa pun
tidak bisa lagi sembarang membuang
sampah.

Selain membuka peluang bisnis, Perda
Pengolahan Sampah ini juga mengatur
sanksi dan denda yang lebih tegas kepada
siapa pun, baik warga, perusahaan,
lembaga, maupun produsen yang tak
mengindahkan perda tersebut. Perda
mengatur setiap orang dilarang membu-
ang sampah ke Tempat Pembuangan
Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) di luar jam
06.00 sampai 21.00. Dilarang membuang
sampah ke sungai, kali, kanal, waduk, situ,
dan saluran air limbah, jalan, taman, dan
tempat umum.

Mengeruk tumpukan sampah di Pintu Air Manggarai, Ciliwung Jakarta
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Warga yang sembarangan membuang
sampah dikenakan denda hingga 500 ribu
rupiah. Sedangkan pengelola fasilitas
umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos)
yang alpa menyediakan fasilitas pemilih-
an sampah dikenakan sanksi administra-
tif berupa uang paksa mulai dari 1 juta
hingga 50 juta rupiah.

Bantargebang
Selama ini Pemprov DKI Jakarta harus

mengeluarkan uang triliunan untuk
mengatasi masalah sampah. Pemprov
antara lain bekerjasama dengan PT
Godang Tua Jaya (GTJ) dalam pengolah-
an sampah di TPA Bantargebang. Dalam
nota kerjasama (sejak 2008) tersebut
disyaratkan PT GTJ membuat teknologi
pengelolaan sampah dengan Gasifikasi,
Landfill, and Anaerobic Digestion (Galvad).

PT GTJ mendapatkan kontrak kerjasa-
ma pengelolaan sampah dengan Pemprov
DKI selama 15 tahun sejak 2008. Dalam
perjanjian, PT GTJ akan membangun pe-
ngelolaan sampah berteknologi Galvad dan
menjual listrik serta kompos. Lalu, pada
tahun 2023, PT GTJ menyerahkan asetnya
ke Pemprov DKI. Se-
mentara Pemprov
DKI wajib membayar
Tipping Fee sampai
akhir perjanjian.

Anggota DPRD DKI
Jakarta Boy Sadikin
m e n g u n g k a p k a n ,
Pemprov DKI Jakarta
selama ini berkewa-
jiban membayar tip-
ping fee Rp 114.000
per ton sampah ke PT
GTJ. Jumlah sampah
DKI sekitar 6.000 ton
sehari. Maka setiap
bulan Pemprov harus
membayar tipping fee
sekitar Rp 19 miliar
kepada PT. GTJ.

Sementara, menu-
rut Boy, sampai seka-

rang, PT GTJ masih menjalankan Land-
fill Gas yang sudah dilakukan Dinas
Kebersihan sejak dulu. Anehnya lagi, kata
Boy, Pemprov DKI dan GTJ sudah tiga
kali melakukan adendum (perubahan)
kontrak kerjasama. Pada kontrak awal,
yang tandatangan Gubernur, tapi aden-
dum hanya oleh Kepala Unit Pengelola
Teknis TPST.

Keterlambatan pekerjaan malah disia-
sati dengan mengubah perjanjian kerja-
sama. “Ini namanya penipuan, Pemprov
DKI kok mau saja ditipu, sejak 2008, PT
GTJ sudah menerima hingga Rp 1,2
triliun, kok belum juga diterapkan
teknologinya, lebih baik kontrak baru
saja, dilelang investasi lagi,” kata Boy
Sadikin.

Sementara itu, Direktur Utama PT
Godang Tua Jaya, Rekson Sitorus menje-
laskan terjadi peningkatan volume sam-
pah setelah Jokowi menjadi Gubernur
DKI Jakarta. Sebelumnya sampah yang
masuk ke Bantargebang 5.300 ton per
hari. “Setelah Jokowi jadi gubernur, sam-
pah jadi 6.000 ton karena semua sampah
diselokan dibersihkan dan dibawa ke
Bantargebang,” ujar Rekson.

Rekson juga menjelaskan bahwa pihak-
nya sudah menjalankan kewajiban seba-
gaimana disepakati dalam perjanjian
kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta.
Saat ini, PT Godang Tua Jaya bisa meng-
instalasi sampah sampai 2.000 ton dan
mengubahnya menjadi energi terbarukan
berbentuk listrik sampai 10 megawatt.
Program daur ulang sampah menjadi
energi terbarukan dilakukan PT Godang
Tua Jaya bersama PT Pertamina dan PT
Solena Grup sejalan dengan program
Pemerintah. Rencananya pada tahun
2025, Pemerintah menargetkan 25,6
persen energi terbarukan dihasilkan dari
sampah.  BERINDO | tsl

Pengolahan sampah terpadu warga

Para pemulung memilah sampah di TPST Bantargebang
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Kartu Sakti Warga Miskin Jakarta

Warga miskin dan rentan miskin Jakarta sudah menikmati
pelayanan kesehatan tanpa harus membayar sepeser pun
dengan bermodalkan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Warga
bisa menerima layanan kesehatan apa saja, termasuk
operasi bedah dan perawatan penyakit kronis.

emerintah Provinsi DKI Jakarta
kembali membagikan lebih dari
1,7 juta KJS kepada warganya
akhir Mei 2013. Gubernur DKI

Jakarta Joko Widodo secara simbolis
membagikan KJS di tiga Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas) yakni Puskes-
mas di Pasar Rebo, Puskesmas Kalideres
dan Puskesmas Koja.

Kartu tersebut berbeda dengan kartu
sebelumnya karena dilengkapi dengan
barcode yang dapat digunakan untuk
mengetahui identitas pemilik kartu dan
nantinya akan berisi rekam medis pemilik
kartu. Untuk membaca kartu ini, Jokowi
menyebutkan sudah memerintahkan
Puskesmas untuk menyediakan pemindai
(scanner) kartu.

Pendistribusian kartu ini merupakan
yang kedua kali dilaksanakan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya, 10 No-
vember 2012, Pemprov DKI Jakarta
sudah membagikan 3.000 KJS di enam
wilayah DKI Jakarta sebagai langkah
ujicoba. Pemerintah daerah menargetkan
dapat membagi lebih dari 4 juta kartu
untuk warga tak mampu di Jakarta.

KJS merupakan kartu untuk warga
miskin dan rentan miskin agar bisa
mendapatkan pelayanan kesehatan yang
layak. Untuk mendapatkan KJS, warga
Jakarta hanya perlu mendaftar di puskes-
mas dengan menggunakan KTP dan kartu

keluarga (KK). Selanjutnya, layanan
kesehatan dimulai di puskesmas dan bisa
dirujuk ke rawat inap kelas III bila
diperlukan dan gratis. Menurut Joko
Widodo, program KJS akan menjadi
wadah perubahan menuju sistem pelaya-
nan kesehatan yang lebih baik.

Sistem KJS memberi kesempatan pada
warga di ibukota untuk mendapatkan la-
yanan kesehatan apa saja, termasuk ope-
rasi bedah dan perawatan penyakit kronis.
Lembaga yang melayani pemilik KJS ada-
lah 297 puskesmas kelurahan, 44 puskes-
mas kecamatan dan 132 rumah sakit milik
pemerintah maupun swasta di Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta menganggarkan
dana Rp1,2 triliun atau senilai dengan
premi Rp23 ribu per pemegang KJS.

Sementara itu, menurut Direktur Pela-
yanan PT Askes Fajriadinur, saat ini, su-
dah 2,3 juta jiwa yang terserap sebagai pe-
serta KJS. Namun, baru 1,7 juta KJS yang
dibagikan, dan selebihnya akan menyusul.
Total kuota yang disiapkan Pemprov DKI
untuk penyerapan kepesertaan KJS ada-
lah sebanyak 4,7 juta jiwa warga miskin
dan rentan miskin di Jakarta.

Di awal perjalanannya, KJS membuat
peningkatan pasien lebih dari 100% di
seluruh rumah sakit di Jakarta. Hal ini
membuat pihak rumah sakit kewalahan
dengan lonjakan pasien. Antrian panjang
pun menjadi pemandangan rutin di ru-

mah sakit. Kurangnya tenaga, peralatan
dan fasilitas medis termasuk jumlah
ruangan di rumah sakit menjadi masalah
baru mengiringi diluncurkannya KJS.
Padahal Jokowi telah merombak bebera-
pa rumah sakit dan menetapkan penam-
bahan 300-an ruang kelas dua untuk
dijadikan ruang kelas tiga untuk meng-
antisipasi lonjakan jumlah pasien KJS.

Warga miskin Jakarta yang haus pela-
yanan kesehatan berlomba-lomba me-
manfaatkan fasilitas gratis dari peme-
rintah. Semua biaya akan dibebankan ke
anggaran pemerintah, baik yang berobat
ke puskesmas maupun rumah sakit. Na-
mun, bagi warga yang melakukan peng-
obatan di rumah sakit, maka wajib bagi-
nya untuk mendapatkan surat rujukan
dari puskesmas tempatnya berobat.

Sistem pembayaran KJS adalah sistem
yang dipakai Askes, yaitu INA-CBG's (Indo-
nesia Case Base Groups). Kepala Dinas
Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati
mengatakan, INA-CBG's adalah sebuah
sistem pembayaran dengan sistem "paket",
berdasarkan penyakit yang diderita pasien.
Jadi tergantung pada diagnosa primernya.

Misalnya, seorang pasien menderita de-
mam berdarah. Sistem INA-CBG's sudah
"menghitung" layanan apa saja yang akan
diterima pasien tersebut sampai dinya-
takan sembuh. Paket layanan kesehatan
yang didapat sesuai dengan Peraturan
Menteri Kesehatan. Di dalamnya men-
cakup jenis obat dan kelas perawatan bila
harus menjalani rawat inap.

Berbeda dengan sistem biasa yang
mengenakan biaya per pelayanan (fee for
service), sistem ini menggunakan sistem
paket yang di dalamnya antara lain ter-
masuk paket laboratorium, paket radio-
diagnostik, paket tindakan, paket operasi
dan akomodasi kelas rawat untuk pasien
rawat inap. Saat ini sistem INA-CBG's
diikuti 66 rumah sakit pemerintah dan 23
rumah sakit swasta di Jakarta.

Sistem ini sangat efisien sehingga ada
standar mutu pelayanan yang sama bagi
warga Jakarta. Sistem INA-CBG's disusun
Kementerian Kesehatan, dan program
KJS menjadi semacam pilot project
penerapannya. Rencananya, sistem pem-
bayaran ini akan diterapkan di seluruh
Indonesia pada 2014, bila uji coba di
Jakarta dinyatakan berhasil.

Sebelumnya, rumah sakit menentukan
tarif pelayanan yang beragam. Dengan
adanya sistem INA-CBG's, rumah sakit
mengenakan tarif yang sama pada setiap
pelayanan. Padahal fakta di lapangan,
biaya operasional di masing-masing rumah
sakit berbeda. Akibatnya, pada akhir Mei

P

Foto: Tempo
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2013 lalu, sebanyak 16 rumah sakit sempat
menyatakan berniat mundur dari program
KJS karena kewalahan dengan lonjakan
pasien dan rendahnya biaya premi. Mereka
meminta evaluasi tarif KJS.

Usulan kenaikan tarif pun menjadi wacana.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat
berencana menaikkan tarif premi KJS dari Rp
23.000 menjadi Rp 50.000. Namun, Wakil
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Pur-
nama mengatakan rencana itu dibatalkan (4/
6/2013). Alasannya, tarif premi yang lama
sudah cukup tinggi dari tarif premi yang
ditetapkan pemerintah pusat yaitu sebesar
Rp 15.700.

Menurut Basuki, meskipun preminya tidak
dinaikkan, Pemprov DKI akan membiayai
100% tarif INA-CBG's terhitung Juli 2013.
Seperti diketahui, melalui sistem INA-CBG's
yang sebelumnya, Pemprov DKI hanya mem-
bayar 75 persen dari klaim tersebut. Atas
dasar itulah, banyak rumah sakit swasta yang
keberatan dan mundur dari program KJS.

Mengenai rencana pembayaran sebesar
100% terhadap INA-CBG's, Dien Emmawati
memberikan contoh. Misalnya sebuah rumah
sakit menghitung biaya perawatan pasien
sebesar Rp 5 juta. Namun, ternyata berdasar-
kan perhitungan tarif dalam INA- CBGs, yang
bisa dibayarkan hanya sebesar Rp 3 juta. Lalu
dari Rp 3 juta itu hanya diganti 75 persen saja
yang dibiayai Pemprov DKI, 25 persen ditang-
gung oleh rumah sakit. RS swasta pun meng-
alami selisih biaya yang cukup besar sehingga
banyak rumah sakit yang merasa tidak sang-
gup menjalankan sistem INA-CBG's ini.

Setelah Pemprov DKI berkomitmen akan
membiayai 100% tarif INA-CBG's, hanya dua
rumah sakit yang menyatakan mundur dari
kerjasama program KJS, yaitu RS MH
Thamrin dan RS Admira. Sementara 14
rumah sakit kembali menyatakan bergabung
dalam program KJS, yaitu RS Bunda Suci,
RS Mulya Sari, RS Satya Negara, RS Firdaus,
RS Islam Suka Pura, RS Husada, RS Sumber
Waras, RS Suka Mulia, RS Port Medical, RS
Puri Mandiri Kedoya, RS Tria Dipa, RS JMC,
RS Mediros, dan RS Restu Mulya.

Pemprov DKI akan mengeluarkan Pera-
turan Gubernur (Pergub) mengenai tarif
pembayaran 100 persen sistem INA-CBG's.
Nantinya, Pergub tersebut menaungi sistem
INA-CBG's dengan tarif baru sebagai payung
hukum. Itu juga untuk mengantisipasi
kemungkinan keluarnya rumah sakit dari
program KJS. Penyusunan Pergub KJS
tersebut terlebih dulu harus menunggu surat
dari Kementerian Kesehatan.

Basuki mengakui, pelaksanaan sistem
INA-CBG's belum sempurna dan masih
membutuhkan waktu yang cukup panjang
untuk dapat menyempurnakan pelaksanaan
sistem tersebut. Menurutnya, kelebihan
sistem INA-CBG's dapat meminimalisasi
penggunaan obat pesanan dari perusahaan
farmasi. Perusahaan farmasi tidak bisa lagi
menitip obatnya karena rumah sakit hanya

memberikan obat yang tepat pada
pasien. Selain itu, dokter tidak bisa
memasukkan tambahan obat karena
pasti tidak ditanggung KJS.

Walau demikian, ada kemungkinan

RS swasta tetap merugi karena biaya
perawatan dihitung dengan rata-rata
tarif RSUD. Tarif biaya perawatan dan
obat yang dipakaikan pun harga barang
tahun 2010.  ayu

Cara Mendapatkan Kartu Jakarta Sehat

1. Mendaftarkan diri ke puskesmas terdekat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dan Kartu Keluarga (KK) domisili Jakarta.
2. Bagi warga pendatang yang belum memiliki KTP Jakarta bisa menyerahkan bukti
domisili. Dengan catatan memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan.
3. Pihak puskesmas akan melakukan pendataan masyarakat untuk selanjutnya diberikan
kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta.
4. Kartu Sehat Jakarta Anda akan segera diurus. Proses pembuatan kartu ini membutuhkan
waktu.
5. Setelah kartu jadi, warga bisa langsung mengambil KJS lewat puskesmas tempatnya
mendaftar.
6. Syarat lainnya, pemilik KJS tidak memiliki asuransi apapun baik Askes atau Jamsostek.
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residen Venezuela Hugo Rafael Chávez
Frías meninggal pada 6 Maret lalu dan
langsung dimakamkan dua hari sesudah-
nya. Jenazahnya dibalsem dan dibaring-

kan dalam peti kaca seperti Ho Chi Minh, Lenin
dan Mao, agar “dapat dilihat untuk selamanya”.
Demikian menurut pemimpin sementara Venezu-
ela, Nicolas Maduro.

Selain tubuh dinginnya, nampaknya pemikiran
Chavez yang inspiratif juga akan terus dikenang
untuk selamanya. Di dunia internasional, Chavez
merupakan salah satu pemimpin paling karisma-
tik sekaligus kontroversial karena keberaniannya
melawan Amerika Serikat (AS) sebagai pemimpin
kapitalisme global.

Di bawah kepemimpinannya selama ini, perusa-
haan minyak nasional Venezuela, Petroleos de
Venezuela SA (PDVSA), pernah memenangkan
pengadilan internasional atas proyek-proyek
minyak di negeri itu dengan perusahaan minyak
multinasional milik AS, ExxonMobil. Pemerintah
Venezuela berani membayar sebesar 255 juta dol-
lar AS sebagai ganti rugi aset-aset ladang minyak
yang dinasionalisasi. Sebelumnya beberapa ladang
minyak di Venezuela memang dimiliki ExxonMo-
bil, namun dengan keputusan pengadilan interna-
sional itu, Venezuela seakan mendepak ExxonMo-
bil dari negeri tersebut.

Chavez meninggalkan legenda tersendiri. Di
Venezuela, Amerika Latin (AL), dan kawasan
Karibia, Chavez dipandang sebagai pemimpin
yang populis dan memanjakan rakyat dari hasil
minyak untuk sandang-pangan dan papan. Selama
14 tahun memimpin Venezuela, Chavez berhasil
mengentaskan kaum miskin di atas 75 persen dan
membebaskan mereka dari buta huruf.

Menurut laporan Komisi PBB bagi Ekonomi
Amerika Latin (CEPAL), Venezuela berhasil
menurunkan 44 persen angka kemiskinan: 5 juta
jiwa dari total penduduk tak lagi miskin. Dalam
hal kesadaran berdemokrasi, partisipasi elektoral
mencapai lebih dari 88 persen penduduk. Pada
pemilu terakhir, 55 persen suara diberikan untuk
Chávez.

Menyangkut anggaran dana sosial, negara-
negara sosial demokrasi Eropa tak bisa menyaingi
Venezuela, yang mengalokasikan 60 persen dari
total produk domestik bruto. Sebanyak 14 juta
penduduk mendapat subsidi pangan, dan tahun
ini 61 persen penduduk membeli pangan di pusat-
pusat perbelanjaan milik negara. Selama 2011,
Chávez menyerahkan 146.022 rumah kepada
penduduk paling miskin.

Chavez juga menarik perhatian dunia karena ke-

bijakan luar negeri Venezuela telah membawa ma-
salah keamanan di belahan dunia Barat (western
hemisphere) berhadapan dengan kebijakan luar
negeri AS. Diplomasi Chavez yang menggunakan
minyak sebagai kuasa lunak (soft power) memung-
kinkan negara lain ikut tidak tunduk kepada
ideologi atau kekuatan militer AS. Sebagai alat
kebijakan luar negeri, kuasa lunak memang efektif
untuk mendapatkan sekutu sekaligus menyeim-
bangkan kekuatan yang mengerem nafsu AS untuk
menguasai dunia.

Di dalam negeri, Chavez menjalankan reformasi
agraria dalam Plan Zamora. Sementara tokoh
pembangkang lainnya di kawasan AL, Presiden
Bolivia Evo Morales, juga melaksanakan program
perbaikan pertanian dan nasionalisasi perusahaan
migas. Tak kalah pentingnya peran Presiden Bra-
zil Lula Inacio da Silva (sejak 1 Januari 2011
digantikan oleh Dilma Rousseff, mantan pemim-
pin gerilya dan presiden perempuan pertama di
Negeri Samba itu) yang memimpin Gerakan Petani
Tanpa Tanah (Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra/MST) demi mewujudkan
keadilan agraria.

Dari Paraguay, tahun 2008, terpilihnya Fernan-
do Lugo seakan menambah kekuatan para pemim-
pin sosialis AL itu. Lugo, mantan pastor miskin
penganut Teologi Pembebasan, pernah berpidato
begini: “Saya akan melanjutkan mimpi Amerika
Latin yang lebih kuat, bersatu dan dihormati, tanpa
batas.” Terkait itu seorang ahli AL, Alvaro Vargas
Llosa, mengatakan: “Populisme sudah datang
kembali di Amerika Latin. Kita mengira sudah
menanggalkan populisme ini akhir tahun 80-an
dan permulaan 90-an, namun ia datang kembali
dengan kekuatan penuh. Dan populisme ini akan
menjadi komponen utama dari bidang politik dan
ekonomi Amerika Latin dalam beberapa tahun
mendatang (VOA, 20/1/2006).

Inilah fenomena kebangkitan sosialisme di AL
yang merupakan upaya “merevisi model kapitalis-
me yang buas”. Negara-negara di kawasan ini
sedang berada dalam orkestra besar memainkan
simfoni neososialisme global.

 Tahun 2006, untuk memperingati tujuh tahun
kedudukannya sebagai presiden, Chavez meng-
umumkan berlakunya kenaikan gaji atau upah
minimum 15% sehingga menjadi 220 dollar AS per
bulannya. Ini merupakan kenaikan yang cukup
besar, mengingat gaji atau upah minimum di Ven-
ezuela pada 1999 adalah 183 dollar AS per
bulannya, yang kemudian naik menjadi 188 dollar
AS per bulan pada 2005.

Memang, taraf hidup sebagian besar rakyat Ve-
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nezuela sejak dipimpin Chavez kian meningkat jika
dibandingkan dengan kehidupan rakyat negara-
negara AL lainnya. Satu hal yang menarik adalah
kebijakan Chavez bagi kaum perempuan pada
umumnya, dan kaum perempuan dari kalangan
yang kurang mampu pada khususnya. Untuk ibu-
ibu rumah tangga yang miskin, ditetapkan adanya
gaji setiap bulan. Sebab, dalam konstitusi Venezu-
ela diakui bahwa pekerjaan seorang perempuan
dalam rumah tangga dan mengasuh anak-anak
adalah pekerjaan yang mempunyai nilai ekonomi,
dan karenanya harus mendapat gaji dan peng-
hargaan dari negara. Untuk ibu-ibu yang demikian
ini diberikan gaji 200 dollar AS per bulan. Ada
200.000 ibu rumahtangga yang menerima gaji
sebesar itu per bulan, dan jumlahnya kian lama
kian bertambah sampai 500.000-an orang.

Menurut data statistik, tahun 1998 sekitar 50%
penduduk Venezuela hidup dalam keadaan yang
sangat susah. Untuk menghapuskan kemiskinan
itu telah dicanangkan program kemanusiaan di
bawah bendera Misi Kristus (Misi Cristo), yang
bertujuan menciptakan “zero kemiskinan” di
tahun 2021. Demi meringankan penderitaan
rakyat, pemerintah Venezuela juga memberikan
makan gratis kepada 1.270.000 orang dua kali
sehari. Ada sekitar 6.000 meal homes yang setiap
harinya menyediakan makanan untuk 200 orang
di setiap gedungnya, yang terdapat di seluruh
negeri. Juga ada program sosial-ekonomi yang
diberi nama “Mercal”, yang memungkinkan seba-
nyak 500.000 penduduk Venezuela membeli
bahan makanan dan minuman dengan potongan
harga 50% di 14.000 toko Mercal di seluruh negeri.

Semua itu mendapat subsidi dari negara.
Tindakan yang luar biasa juga telah dilaksana-

kan di bidang kesehatan dan pendidikan, yang
secara bertahap dimaksudkan untuk mencapai
perubahan dalam politik, ekonomi, sosial dan
kebudayaan di Venezuela. Ini semua dilakukan
dalam rangka sosialisme Bolivarian, yang menjadi
bidang perjuangan Chavez dan para pendukung-
nya. Dewasa ini revolusi sosialisme demokratik ala
Chavez itu juga sedang berupaya mengubah
kenyataan pahit berikut ini: 77% tanah pertanian
di Venezuela dimiliki oleh 3% penduduk yang
kebanyakan dibiarkan menjadi tanah kosong dan
tak diolah, sedangkan banyak petani yang tak
bertanah terpaksa hidup sengsara sejak ratusan
tahun silam.

Tak pelak, Revolusi Bolivarian yang dilancarkan
di Venezuela adalah prahara anti-imperialisme AS
dan anti-neoliberalisme, yang gemuruhnya sudah
berkumandang di seluruh kawasan AL dan men-
dapat simpati dari banyak kalangan di berbagai
penjuru dunia. Bukan hanya dari negara-negara
yang berdekatan seperti Kuba, Bolivia, Argentina,
Brazilia, Chili, Ekuador dan Peru saja, tapi juga dari
negara-negara yang jauh letaknya seperti Iran,
Siria, India, Rusia, RRC, dan beberapa negara di
Eropa.

 Masih banyak sisi positif Chavez yang bisa
diungkap dan dijadikan rujukan bagi para pemim-
pin, tak terkecuali di Indonesia. Rasanya tak
berlebihan jika mengatakan kita rindu sosok
pemimpin seperti El Comandante (Sang Koman-
dan) Hugo Chavez menjadi presiden di Indonesia
tahun depan.      BERINDO

SANG PEMIMPIN:
Presiden Venezuela
Hugo Rafael Chávez
Frías, Sang Pemimpin
yang dicintai
rakyatnya. Chavez
merupakan salah
satu pemimpin paling
karismatik sekaligus
kontroversial karena
keberaniannya
melawan Amerika
Serikat (AS) sebagai
pemimpin kapitalisme
global.
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Belum Merata di Tiap Nomor

Hingga saat ini, Indonesia lebih sering mengandalkan
ganda campuran dan ganda putra untuk meraih gelar
juara di berbagai kejuaraan bulutangkis.

ekuatan China sebagai raksasa
olahraga bulutangkis dunia tetap
tidak tergoyahkan hingga saat ini.

China berhasil meraih tiga gelar melalui
tunggal putri, ganda putri dan ganda cam-
puran pada kejuaraan Djarum Open Indo-
nesia 2013 yang berlangsung di Istora Se-
nayan pada 10-16 Juni 2013. Indonesia
sendiri mesti puas dengan gelar juara yang
diraih ganda putra Indonesia Mohammad
Ahsan/Hendra Setiawan.

Sedangkan pada ajang Singapore Open
Superseries 2013 yang digelar 18-23 Juni
2013, Indonesia berjaya dengan meraih
tiga gelar juara yakni pada nomor ganda
campuran (Tontowi Ahmad/Liliyana
Natsir), nomor ganda putra (Hendra
Setiawan/Mohammad Ahsan), dan no-
mor tunggal putra (Tommy Sugiarto).
Sementara nomor tunggal putri dan
ganda putri direbut oleh China.

Sejauh ini, Indonesia masih belum bisa
mengalahkan dominasi China. Kekuatan
pemain Indonesia belum merata di tiap
nomor sehingga Indonesia lebih sering
mengandalkan ganda campuran dan
ganda putra untuk meraih gelar juara.
Pasangan Tontowi Ahmad/Liliyana Nat-
sir (ganda campuran) misalnya, telah
banyak mempersembahkan gelar juara
bagi Indonesia termasuk dua gelar ber-
gengsi di All England 2012 dan 2013.
Begitu pula dengan ganda putra Indone-
sia Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan
yang menjuarai Malaysia Terbuka 2013

dan Djarum Open Indonesia 2013 serta
ganda putra Angga Pratama/Ryan Agung
Saputra yang berhasil menyabet dua gelar
juara berturut-turut di Australia dan New
Zealand Terbuka. Sedangkan pasangan
ganda campuran Vita Marissa/Variella
Aprilsasi berhasil menjadi juara di Aus-
tralia Terbuka. Sementara nomor tunggal
putra, tunggal putri dan ganda putri
masih sangat jarang meraih gelar juara di
kancah perbulutangkisan dunia.

Nomor tunggal putra pun sekarang
kehilangan satu pemain berbakatnya,
Taufik Hidayat yang akhirnya memutus-
kan untuk gantung raket selama-lamanya.
Perhelatan Djarum Indonesia Open Super
Series Premier 2013 menjadi ajang terak-
hir Taufik Hidayat.

Sepeninggal Taufik, sejumlah nama di-
prediksi bisa menjadi andalan untuk no-
mor tunggal Putra. Sony Dwi Kuncoro mi-
salnya, berhasil menempati peringkat per-
tama nasional, sedangkan peringkat BWF
pemain kelahiran Surabaya itu menem-
pati peringkat tujuh dunia. Meski demi-
kian, permainan juara tunggal putra di
Thailand Open Grand Prix Gold 2012 itu
sering tidak konsisten di berbagai turna-
men.

Nama lain adalah Tommy Sugiarto.
Permainan anak dari legenda bulutangkis
Icuk Sugiarto itu mulai membaik dalam
beberapa turnamen. Bahkan Tommy
berhasil menjadi juara di ajang Singapore
Open Superseries 2013. Itu merupakan

gelar pertama Tommy sepanjang karier-
nya di superseries.

Lalu ada nama Alamsyah Yunus dan
Simon Santoso. Tapi permainan Alam-
syah tidak konsisten. Prestasi terakhirnya
adalah menjuarai Malaysia Open Grand
Prix Gold 2013. Sementara Santoso juga
lumayan berpotensi karena pernah mem-
perkuat tim Thomas Cup Indonesia pada
tahun 2004 dan 2006. Ia juga menjuarai
Djarum Indonesia Open 2012. Namun
putra dari pasangan Hosea Lim dan Rahel
Yanti ini sering absen dari turnamen besar
karena mengalami cedera atau sakit.

Rexy Mainaky sebagai Ketua Bidang
Pembinaan Persatuan Bulutangkis Selu-
ruh Indonesia (PBSI) sangat menyadari
kekuatan dan kekurangan dari para atlit
bulutangkis Indonesia itu.

Bersama Christian Hadinata, dibantu
juga oleh mantan pasangannya Ricky
Subagja dan mantan pemain satu angka-
tan, Susi Susanti, Rexy Mainaky berusaha
mencari "solusi" baru. Pengalamannya
selama hampir 11 tahun di luar negeri, di
dua negara yang memiliki tradisi kental
bulutangkis, diharapkan juga bisa men-
jadi nilai tambah.

Rexy mengakui, sektor tunggal putra
dan putri memang perlu dibenahi. Dari
segi teknik, ia melihat tak ada masalah
namun dari segi mental, banyak yang
harus dibenahi. Sebab tanpa mental yang
tangguh, kemampuan dan teknik juga
tidak berguna.

Ia memberi contoh saat ganda putra
Indonesia, Angga Pratama-Rian Agung
yang secara mengejutkan berhasil menak-
lukkan pasangan senior Cai Yun-Fu
Haifeng 19-21, 21-18, 21-15 di babak
perempat final Piala Sudirman. Ia memuji
mental pasangan peringkat delapan dunia
itu yang tidak gentar menghadapi lawan-
nya yang lebih berpengalaman. Dari
kemenangan itu, Angga-Rian berhasil
menyumbang poin bagi Indonesia sehing-
ga membuat China cukup kalang kabut.

Selain itu, untuk meningkatkan suasana
nyaman di pelatnas, Rexy membuka
kesempatan kepada pemain untuk terbu-
ka mengkritisi apa yang kurang dari pe-
latihnya. Suasana nyaman ini juga ditun-
jang oleh fasilitas pelatnas yang memadai.
Terobosan lainnya yang sedang dicoba
adalah penerapan sport science. Dianta-
ranya memelajari video pertandingan
seperti yang biasa dilakukan Malaysia dan
China.  Pemain China misalnya, tiap kali
kalah, selalu memelajari video per-
tandingan dan langsung turun ke lapang-
an, latihan dan memperbaiki kesalahan
mereka.  pan

K

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir
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Tatkala Kegilaan Dikemas Brilian

Penonton disuguhi
kegilaan dalam

pembunuhan, barang
bukti, forensik, psikologi

bahkan makanan!

isah pembunuh berantai (serial
killer) Hannibal Lecter sudah
diangkat dalam beberapa judul
film diantaranya 'Hannibal',

'The Silence of The Lambs', 'Red Dra-
gon', 'Manhunter' dan 'Hannibal Ris-
ing'. Para penggemar film serial killer
kini disuguhi tontonan baru berjudul
'Hannibal' yang tayang sejak 4 April
2013 di stasiun televisi NBC. Serial yang
tokohnya diadaptasi dari buku Thomas
Harris, Red Dragon ini mendapat rat-
ing 8.4/10 dari 29,351 users di IMDB
(per 29/6/2013).

Serial ini dikemas sedemikian rupa
oleh sang creator, Bryan Fuller (Heroes,
Pushing Daisies), agar berbeda dengan
film seri yang berkaitan dengan serial
killer seperti Dexter atau Criminal
Minds. Sutradara '30 Days of Night',
David Slade yang pernah menyutra-
darai episode pilot untuk 'Awake'
diminta untuk menyutradarai episode
pilot untuk Hannibal sekaligus ber-
peran sebagai produser eksekutif.

Saat pertama kali menonton serial ini,
kita akan teringat pada timeline Red
Dragon dimana Hannibal dan Will Gra-
ham pertama kali bertemu dan bekerja
sama dalam menyelesaikan kasus-kasus
pembunuhan yang ditangani FBI. William
"Will" Graham (Hugh Dancy) hadir seba-
gai special agent yang mempunyai ke-
mampuan khusus dalam merekonstruksi
ulang kejadian pembunuhan di dalam
pikirannya. Dia bisa menempatkan diri
seolah-olah sebagai pembunuh itu sen-
diri, seperti apa perasaan dan kondisi sang
pembunuh. Boleh dibilang, Will bisa
‘berempati’ dengan sang pembunuh. Pada
setiap proses rekonstruksi, Will pasti
berucap, "This is my design". Karena
kemampuannya itu dan kepribadian Will
yang introvert dan antisosial, kondisi
kejiwaan Will menjadi tidak stabil. Will
sering dihantui mimpi buruk tentang
kasus-kasus yang ditanganinya.

Alhasil, Jack Crawford (Laurence Fish-
burne) sebagai kepala Ilmu Perilaku di FBI
sekaligus menjadi bos Will merekomen-
dasikan Will untuk berkonsultasi dengan
psikolog. Dari sinilah, Will akhirnya
bertemu dengan Dr. Hannibal Lecter
(Mads Mikkelsen, aktor kelahiran Den-
mark yang pernah tampil dalam sejumlah
film seperti Casino Royale, Clash of The Ti-
tans, The Three Musketeers, dan King
Arthur), seorang pembunuh berantai yang
ditakdirkan untuk menjadi musuh paling
licik Will Graham.

Hannibal ditampilkan sering menjamu
tamunya makan malam. Bagi penonton

memberikan masukan-masukan kepada
kru film tentang prosedur yang benar
dalam menyiapkan daging manusia
untuk dimakan.

Tidak heran bila penonton sete-
rusnya akan bergidik membayangkan
daging yang disajikan oleh Hannibal
kepada tamunya adalah daging manu-
sia yang dibunuhnya. Hannibal juga
ditampilkan lihai memotong daging
dengan pisau makan, mengunyah da-
ging itu dengan penuh penghayatan
lalu meminum segelas anggur.

Dalam salah satu episode, Hannibal
juga mengajak Will makan malam. Will
yang tidak tahu bahwa daging yang dia
makan adalah daging manusia sempat
berkomentar bahwa daging yang dima-
sak Hannibal terasa hambar tetapi saus-
nya enak. Hal ini menjadi ironis karena
Will memakan daging salah satu korban
pembunuhan dalam kasus yang ditanga-
ninya. Secara simbolis, boleh dikatakan,
Hannibal diam-diam membawa Will ke
jalan Hannibal yang gelap dan gila.

Sebagai pembunuh berantai yang jenius,
Hannibal tidak pernah lepas kendali. Dia
selalu memikirkan langkah-langkah selan-
jutnya dan tahu bagaimana 'bersandiwara'
agar orang lain tidak mengendus kebiasa-
an-kebiasaannya. Hannibal juga tidak
segan-segan membunuh serial killer
lainnya bila ia merasa terancam.

Tidak lupa pula diselipkan bumbu ro-
mantisme antara Will dengan Dr. Alana
Bloom (Caroline Dhavernas), seorang pro-
fesor psikiatri dan konsultan perilaku un-
tuk FBI. Will dan Alana sebenarnya saling
tertarik satu sama lain, namun karena kon-
disi Will yang labil dan dengan alasan etika
profesi, mereka harus menjaga jarak dan
tidak terlibat dalam hubungan percintaan.

Yang perlu dicatat bila ingin menonton
serial ini adalah cukup banyak adegan/
gambar pembunuhan yang sangat sadis.
Misalkan, kasus di mana seseorang dibu-
nuh dengan memotong bagian punggung
sehingga seolah-seolah memiliki sayap
seperti malaikat. Atau kasus dimana
seorang perawat tewas terbunuh dalam
posisi terlentang dengan batang-batang
besi tertancap di seluruh tubuhnya. Bila
Anda pernah menonton film SAW, kenge-
rian yang dimunculkan hampir mirip
namun tidak sevulgar SAW.

Season 1 hadir sebanyak 13 episode
dimana episode 13 tayang pada 20 Juni
2013. Pada 30 Mei 2013, Hannibal telah
diperpanjang untuk musim kedua dengan
13 episode, yang akan tayang pada tahun
2014. Rencananya, Hannibal akan hadir
hingga Season 4.  cid

yang tidak kenal siapa Hannibal sebelum-
nya, tentu tidak ada yang aneh di sini.
Sebagai seorang chef yang handal, Han-
nibal sering menerima pujian betapa masa-
kannya sangat enak dan lezat. Seiring
dengan berkembangnya cerita, setiap kali
ada adegan makan malam, penonton mulai
dibuat bertanya-tanya. Pasalnya, dalam
salah satu episode, ditunjukkan sejumlah
adegan bagaimana Hannibal memotong-
motong daging lalu memasukkannya ke
dalam freezer. Padahal saat itu, sedang
merebak pembunuhan berantai dimana
korban-korban yang ditemukan tidak
mempunyai hati/jantung.

Penonton otomatis mengerti bahwa da-
ging yang dipotong-potong oleh Hannibal
di dapur itu, adalah hati/jantung manusia
yang dibunuhnya. Diselipkan juga adegan
bagaimana Hannibal dengan sabar meng-
olah dan memasak daging itu sehingga
terlihat empuk dengan bumbu dan hiasan
yang eksotis. Akting Mads Mikkelsen
sebagai Hannibal yang ahli memasak tidak
luput dari peran seorang pakar kuliner
bernama José Andrés yang dibawa ke
dalam proyek film ini sebagai "culinary can-
nibal consultant". José Andrés bertugas

K



BERITA WISATA

60 BERITAINDONESIA, Juli 2013

BERITA WISATA

NGARAI SIANOK

60

Meresapi The S

Tak hanya museum di keraton yang
dipenuhi benda bersejarah, Museum
Radya Pustaka yang terletak di Jalan
Brigjend Slamet Riyadi, tak kalah ko-
leksinya. Mengunjungi museum ter-
tua di Indonesia ini memiliki kesan
tersendiri. Di dalamnya terdapat ben-
da-benda bersejarah yang mempunyai
nilai budaya yang tinggi, mulai dari
koleksi wayang kulit, arca batu dan ar-
ca perunggu dari jaman Hindu dan
Buddha, koleksi keris kuno, senjata
tradisional, seperangkat gamelan, dan
koleksi keramik.

Museum Radya Pustaka berdiri pada
28 Oktober 1890 dan diresmikan lang-
sung oleh Bung Karno pada 11 Novem-
ber 1953. Terdapat beberapa ruangan
utama tempat koleksi perwayangan,
mulai dari wayang purwo, wayang ge-
dhog, wayang golek, wayang krucil dan
wayang topeng. Ada pula sebuah ru-
angan miniatur, yang berisi miniatur
masjid Demak dan miniatur makam
raja-raja Mataram Imogiri.

Di tempat ini ada sebuah patung
Ranggawarsito, yaitu tokoh yang dise-
gani masyarakat Jawa. Tak keting-
galan ruang perpustakaan yang mem-
punyai kurang lebih 2000 buku kuno.
Koleksi buku yang berada di museum
ini kebanyakan adalah sumbangan
dari para donatur.

Kesan magis timbul saat mencium
bau menyan dan dupa di ruangan
yang menyimpan benda bersejarah
bernama Kyai Rajamalan. Kyai Raja-
malan diyakini sebagai penunggu mu-
seum Radya Pustaka, merupakan
bagian dari hiasan kapal dan diberi
menyan dan dupa pada malam-malam
tertentu, agar tidak mengganggu pe-
ngunjung yang datang ke museum ini.

Tempat yang juga layak disinggahi
adalah kompleks makam mangkune-
garaan yang dikenal dengan nama,
Astana Giribangun. Tempat ini ber-
ada di Desa Girilayu, Kecamatan Ma-
tesih, Kabupaten Karanganyar. Kom-
pleks makam ini mempunyai udara

Sebagai kota yang sudah berusia 268 tahun, kota Solo
menyisakan peninggalan sejarah dan kebudayaan Jawa
yang masih kental di setiap sudut kota.

ota Solo di Jawa Tengah yang
terkenal dengan julukan The
Spirit of Java terletak di perte-
muan antara jalur selatan Ja-

wa dan jalur Semarang Madiun,
membuat posisinya strategis sebagai
kota transit. Jarak antara Yogyakar-
ta dengan Solo hanya sekitar satu jam
menggunakan kendaraan maupun
kereta api. Di Solo terdapat beragam
tempat wisata seperti Keraton Sura-
karta, Pasar Klewer, Pasar Triwindu,
dan Astana Giribangun.

Keraton Surakarta merupakan tem-
pat yang wajib dikunjungi bila datang
ke Solo. Keraton yang sekarang dihuni
oleh Raja Pakubuwono XIV, didirikan
pada tahun 1744-1745 oleh Pangeran
Mangkubumi atau Sultan Hameng-
kubuwono I. Warna biru-putih dan
arsitektur campuran Jawa-Eropa
mendominasi keraton yang mirip de-
ngan Keraton Yogyakarta ini. Dulu-
nya, Kesultanan Surakarta dan Kesul-
tanan Yogyakarta adalah satu, na-
mun terbelah menjadi dua bagian aki-
bat campur tangan dari Belanda me-
lalui perjanjian Giyanti.

Di Keraton Surakarta, kita dapat
melihat masa kejayaannya melalui
peninggalan-peninggalan bersejarah
yang ada. Di dalamnya terdapat pa-
tung-patung zaman renaisance asal
Eropa yang merupakan hadiah dari
bangsa Belanda yang dulu mempu-
nyai hubungan dekat dengan keraton.

Memasuki halaman tengah kera-
ton, pengunjung harus berpakaian so-
pan dan melepaskan alas kaki. Hal ini
konon karena halaman luas di dalam
keraton bukan tanah melainkan pasir
yang diambil dari Pantai Selatan. Saat
kaki menyentuh pasir tersebut terasa
lembut dan hangat. Halaman luas ini
dikelilingi bangunan yang difungsi-
kan sebagai museum.

Keraton Surakarta sendiri adalah se-
buah kompleks, yang didalamnya ter-
dapat alun- alun, masjid dan pendopo
besar. Pendopo ini digunakan Raja
untuk menemui tamu-tamu agung.
Bangunan utama keraton berada di
belakang, merupakan sebuah mu-
seum yang dulu merupakan ruang
perkantoran Paku Buwono III. Di
dalam bangunan utama ini terbagi
menjadi beberapa ruangan, di setiap
ruangannya terdapat pusaka dan ben-
da-benda kuno.

Katanya, ada ruangan khusus tem-
pat bertemunya Pakubuwono dan Ra-
tu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul di ting-
kat tertinggi panggung Sangga Buwa-
na. Konon, puncak Sangga Buwana di-
jadikan batasan untuk seluruh bangu-
nan di Solo, tidak ada yang lebih tinggi.

K
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e Spirit of Java
yang sejuk dan segar, dijamin mem-
buat betah pengunjung.

Makam keluarga Alm. Presiden Soe-
harto, istri beserta keluarganya ini
dibangun pada tahun 1974 dengan

Astana Giribangun. Pengunjung da-
pat masuk kompleks makam ini de-
ngan gratis, cukup memperlihatkan
kartu tanda penduduk untuk men-
dapatkan ijin dari petugas.

berbahan katun dan sutra. Harga ba-
tik di Pasar Klewer ini mulai dari
belasan ribu rupiah sampai ratusan
ribu rupiah tergantung dengan jenis
kain, motif dan ukuran.

Naik ke lantai dua, tersedia berbagai
macam tekstil mulai dari pakaian
anak, seragam sekolah, jaket dan
sarung, dari bahan katun dan sutra.
Bagi anda yang ingin langsung men-
jahit kain batik yang sudah anda beli,
di pasar Klewer ini terdapat penjahit
yang siap menyulap kain menjadi
bentuk sesuai selera Anda. Di sekitar
pasar tersedia berbagai pedagang
makanan khas Surakarta.

Selain Pasar Klewer, ada Pasar Tri-
windu yang menawarkan barang-ba-
rang kuno, unik dan menarik. Pasar
yang dikenal sebagai Surga Kolektor
Barang Antik ini berada di jalan Di-
ponegoro, Solo. Akses menuju pasar ini
mudah, beberapa jenis transportasi si-
ap mengantarkan anda ke pasar Tri-
windu, seperti ojek, becak maupun
taksi. Bagi para kolektor barang antik,
Pasar Triwindu tempat yang wajib
dikunjungi.

Barang-barang antik mulai dari
uang kuno, barang elektronik, sepeda,
lampu, lukisan kuno, radio, jam din-
ding, mebel, keris, wayang, tersedia
di sini. Bagi pecinta otomotif dapat me-
nemukan mesin-mesin antik yang su-
dah tidak diproduksi lagi. Harga ba-
rang-barang antik yang dijual ter-
gantung dari keaslian dan kelangka-
an barang, semakin langka dan asli
akan semakin mahal.

Puas mendatangi tempat-tempat wi-
sata, saatnya berwisata kuliner de-
ngan menikmati nasi liwet wongso le-
mu. Masakan khas Surakarta yang
terdiri dari nasi yang bersayurkan
sambel goreng labu siam, dengan lauk
potongan ayam, potongan tahu, po-
tongan telur yang dipindang berwar-
na coklat dan ampela ati ini mempun-
yai keistimewaan pada penyajian dan
bumbu pelengkapnya. Nasi yang su-
dah diberi sayur dan lauk tersebut ma-
kin lezat setelah disiram dengan ku-
mut dan areh (dibuat dari semacam
bubur dicampur dengan telur putih).

Untuk menikmati nasi liwet wongso
lemu datang saja ke jalan Teuku
Umar atau Jalan Slamet Riyadi
tepatnya di perempatan lampu me-
rah seberang Center Point Solo. Satu
porsi nasi liwet wongso lemu dihargai
sekitar Rp15.000. Selain nasi liwet
wongso lemu, anda juga bisa menik-
mati masakan khas lainnya di kota
Solo seperti sate khas kota solo yang
sudah dikenal para pecinta kuliner
yaitu sate tambaksegaran.  dhe

Sementara untuk menyalurkan
hasrat belanja, kita bisa menikmati
keriuhan Pasar Klewer. Pasar yang di-
kenal sebagai Grosir Batik Termurah
ini merupakan pusat perekonomian
dan tempat berkumpulnya warga
Solo. Berada di sisi Barat Kompleks
Keraton Surakarta, pasar yang diba-
ngun dua lantai ini mampu menam-
pung sekitar 1.467 pedagang dan se-
kitar 2.000 kios.

Di lantai dasar Pasar Klewer yang
dibangun sekitar tahun 1970-an ini,
mata pengunjung dimanjakan de-
ngan berbagai bentuk batik yang di-
jual mulai dari yang berbentuk kain,
kemeja, kaos, daster dan aksesoris dari
batik. Di situ terdapat batik Surakar-
ta, batik Yogyakarta, batik Pekalong-
an, batik Banyumas, batik Madura
dan sebagainya. Dari yang batik cap,
batik tulis dan batik cetak, dari yang

luas 200 meter. Tempat yang diper-
siapkan untuk pemakaman keluarga
cendana ini terdiri dari 3 kompleks
utama, mulai dari Argo tuwuh, Argo
kembang dan Argo sari. Argo tuwuh,
makam untuk pegawai dan keluarga
mangkunegaraan ; Argo kembang,
makam untuk pengurus yayasan be-
serta keluarga mangkunegaraan. Se-
dangkan dalam kompleks Argo sari ter-
dapat makam dari Soeharto, Ibu Tien
Soeharto beserta orang tua Ibu Tien.
Bangunan Argo sari sendiri mempu-
nyai bangunan jawa joglo, dengan
ukiran khas Jepara dan teras marmer.

Di bagian depan Argo sari yang
disebut teras Argo sari merupakan
tempat pemakaman untuk anak cucu
Soeharto. Terdapat pula bangunan
Masjid Giribangun yang unik serta
Wisma Leren, tempat peristirahatan
keluarga cendana yang berziarah ke

JALAN-JALAN DI SOLO: (Searah jarum jam) Keraton Surakarta, nasi liwet wongso lemu,
benda bersejarah Kyai Rajamalan di Museum Radya Pustaka, dan Pasar Klewer
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Kekayaan
di Balik
Ketertinggalan
Meski kemajuan pembangunan telah
menempatkan keunikan budaya di
Papua sebagai suatu ketertinggalan,
tetapi keunikan itu tetap dianggap
sebagai kearifan budaya dan kekayaan
tradisi lokal.

apua adalah sebuah provinsi ter-
luas Indonesia yang terletak di
bagian tengah Pulau Papua atau
bagian paling timur West New

Guinea (Irian Jaya). Belahan timurnya
merupakan negara Papua Nugini atau
East New Guinea. Papua memiliki keuni-
kan khas daerah, seperti tari Sajojo, tari
Cendrawasih, tifa, honay, koteka, ukiran
serta pakaian adat yang identik dengan
hiasan kepala burung Cendrawasih.

Suku-suka asli Papua terkenal karena
ketertinggalannya. Misalnya suku Dani
yang mendiami sebuah wilayah di Lem-
bah Baliem, Wamena, Papua masih
mengenakan koteka yang terbuat dari
kunden kuning. Para wanitanya pun
masih menggunakan saly, pakaian bawa-
han terbuat dari serat kayu atau serat
pelepah pisang.

Suku Dani atau Suku Parim (sebutan
suku Dani bagi dirinya sendiri) termasuk
suku yang masih memegang teguh keper-
cayaan mereka. Padahal sebagian masya-
rakat Suku Dani sudah memeluk agama
Kristen, akibat pengaruh misionaris Eropa
yang pernah datang sekitar tahun 1935.

Mereka tinggal di Honay yaitu rumah
khas asli Papua yang berupa gubug.
Bahan untuk membuat rumah Honay
dari kayu dengan atap berbentuk kerucut
yang terbuat dari jerami atau ilalang.
Rumah tradisional Honay berbentuk
lingkaran dengan diameter 3-5 meter,
dengan pintu yang kecil tanpa jendela.
Umumnya rumah Honay terdiri dari 2
lantai, lantai pertama untuk tempat tidur
sedangkan lantai kedua digunakan seba-
gai tempat untuk bersantai, makan, serta
untuk mengerjakan kerajinan tangan.
Ada honay khusus untuk kaum wanita,
ada honay khusus untuk kaum pria, dan
honay khusus untuk ternak babi.

Meskipun sebagian telah menganut
agama Kristen, suku Dani masih memberi
hormat pada orang-orang yang sudah
meninggal. Hal tersebut dilakukan de-
ngan cara mengadakan upacara Rekwasi
yaitu sebuah upacara adat yang dilakukan
untuk menghormati para leluhur. Di
Rekwasi, para peserta biasanya akan
membuat tanda dengan lemak babi, ke-
rang, bulu-bulu, dan bunga-bungaan di
bagian tubuh mereka. Mereka juga me-
lengkapi dirinya dengan senjata tradisi-
onal seperti tombak, kapak, parang, dan
juga busur beserta anak panahnya. Dipa-
kai pula kaneka, simbol khusus yang
digunakan saat upacara tradisi yang
bersifat keagamaan.

Suku Dani percaya bahwa segala kesak-
tian yang dimiliki oleh para leluhur dibe-
rikan secara turun temurun kepada kaum
lelaki. Kesaktian tersebut antara lain ke-
saktian menyembuhkan penyakit seka-
ligus menghindari penyakit, kesaktian
untuk memberi kesuburan pada tanah
yang digunakan untuk bercocok tanam
serta kesaktian menjaga kebun.

Lain suku Dani, lain pula suku Asmat.
Suku yang terkenal dengan hasil ukiran-
nya ini adalah salah satu suku asli Papua.
Bagi suku Asmat, ukiran merupakan
penghubung mereka yang saat ini masih
hidup dengan leluhur. Mereka mempre-
sentasikan roh-roh para leluhur ke dalam
ukiran-ukiran di tiang kayu, tameng, atau
perahu. Patung yang terkenal dan diang-

gap paling sakral adalah patung bis
(bioskokombi).

Suku Asmat tinggal di Rumah Bujang
dan rumah keluarga. Rumah Bujang biasa
dipakai untuk kegiatan upacara adat atau
upacara keagamaan. Sedangkan rumah
keluarga dihuni oleh beberapa keluarga
dan digunakan untuk aktivitas sehari-
hari. Satu kampung diisi sekitar 35 jiwa
sampai 2000 jiwa. Kabupaten Asmat
mendapat pengakuan UNESCO sebagai
situs warisan dunia pada Februari 2011.

Papua juga terkenal dengan alat musik
tradisional yaitu Tifa. Bentuk Tifa mirip
gendang dan cara memainkan Tifa adalah
dengan cara dipukul. Tifa terbuat dari ba-
han sebatang kayu yang bagian dalamnya
sudah dikosongkan dan di salah satu
ujungnya ditutup dengan menggunakan
kulit rusa yang telah dikeringkan. Selain
Tifa, ada alat musik bernama Pikon,
terbuat dari kulit pohon yang mengha-
silkan bunyi ketika ditiup. Uniknya, tidak
semua orang Lembah Baliem dapat me-
mainkan Pikon karena membutuhkan
keahlian khusus. Kedua alat musik ini
sering dimainkan sebagai instrumen musik
tradisional dan untuk mengiringi tari-
tarian tradisional.

Terdapat berbagai macam tari-tarian
yang biasa disebut dengan Yosim Pancar
(Yospan). Di dalam tarian ini terdapat ane-
ka bentuk gerak tarian seperti Tari Sajojo,
tari Gale-gale, tari Pacul Tiga, tari Seka, tari
Balada serta tari Cendrawasih. Tarian

P
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tradisional Papua ini sering dimainkan
dalam berbagai kesempatan seperti untuk
penyambutan tamu terhormat, penyam-
butan para turis asing yang datang ke
Papua serta dalam upacara adat.

Kekhasan Papua juga terlihat dari
pakaian adatnya. Pakaian adat tersebut
memakai hiasan-hiasan seperti hiasan
kepala berupa burung cendrawasih,
gelang, kalung, dan ikat pinggang dari
manik-manik, serta rumbai-rumbai pada
pergelangan kaki. Untuk pria dan wanita
hampir sama bentuknya.

Di sisi lain, ada budaya yang dianggap
kurang baik di Papua yakni perang adat.
Persoalan krusial di masyarakat adat se-
perti hak ulayat dan perzinahan atau asu-
sila sering berakhir dengan perang suku
karena tidak ada kesepakatan antara ke-
dua pihak. Perang ini untuk membukti-
kan siapa yang paling benar dalam kasus
tersebut. Pihak yang kalah diyakini telah
melakukan kebohongan, pihak yang
menang dinilai telah bertindak jujur dan
adil.

Perang adat harus disepakati kedua
pihak terutama menyangkut jumlah ang-
gota suku yang terlibat perang, tempat,
waktu, dan kesepakatan mengenai perem-
puan dan anak-anak tidak boleh dibunuh
di dalam perang. Perang hanya berlang-
sung di tempat yang telah ditetapkan
bersama. Bila kedua pihak saling bertemu
di tempat lain, tidak akan ada permu-
suhan.  dhe

FESTIVAL
BUDAYA
PAPUA
Festival Danau Sentani 2013
Festival budaya yang berlangsung pada 19-23 Juni 2013 ini berpusat di
Pantai Kalkhote, Kampung Ohei, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura,
Provinsi Papua. Tema yang diusung tahun ini adalah "One For All" atau
"Satu Untuk Semua". Festival yang memasuki tahun ke-5 ini menampilkan
kekayaan budaya suku-suku yang hidup di sekeliling Danau Sentani dan
menjadi momentum khusus untuk menampilkan sejumlah budaya asli Sen-
tani yang selama ini nyaris punah.

Festival Danau Sentani tahun ini terbilang istimewa dibandingkan tahun-
tahun sebelumnya karena tahun ini diisi tari perang di atas perahu. Ada
sekira 600 penari dari 26 kampung adat Ondoafi, tampil melakukan atraksi
perang di atas perahu. Peperangan di perahu dan di darat dalam parade
itu adalah bagian dari upacara adat sakral rakyat Sentani yang dilestarikan
sejak dulu. Ditampilkan pula kesenian dan kerajinan seperti seni ukir kulit
kayu dari Kampung Assei, lomba menganyam rambut, lomba suling tambur
dan lomba tari pergaulan Yosim Pancar.

Festival Budaya Lembah Baliem 2013
Berpusatkan di Kabupaten Jayawijaya yang terletak di ketinggian Gunung
Jayawijaya, festival budaya ini dilaksanakan pada 12-15 Agustus 2013. Fes-
tival ini melibatkan suku-suku yang ada di Kabupaten Jayawijaya, seperti
suku Dani, suku Lani, dan suku Yali. Kegiatan tahunan yang rutin
diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya ini dimaksudkan
untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya suku-suku di Lembah
Baliem Kabupaten Jayawijaya.

Festival Lembah Baliem berlangsung selama tiga hari dan diselengga-
rakan setiap bulan Agustus bertepatan dengan bulan perayaan kemerde-
kaan Republik Indonesia. Pertama digelar tahun 1989 merupakan acara
perang antarsuku Dani, Lani, dan Suku Yali sebagai lambang kesuburan
dan kesejahteraan. Yang istimewa adalah, festival ini dimulai dengan
skenario pemicu perang seperti penculikan warga, pembunuhan anak suku,
atau penyerbuan ladang yang baru dibuka. Adanya pemicu ini menyebab-
kan suku lainnya harus membalas dendam sehingga penyerbuan pun
dilakukan. Atraksi ini tidak menjadikan balas dendam atau permusuhan
sebagai tema tetapi justru bermakna positif yaitu Yogotak Hubuluk Motog
Hanoro yang berarti harapan akan hari esok yang lebih baik.

Pertunjukan ini dihelat di lahan seluas 400 meter dengan melibatkan
500 sampai 1000 orang yang terdiri dari tentara dan penari. Sedangkan
untuk simulasi perang antar suku, tampil sekitar 26 kelompok perang-
perangan yang terdiri atas 30-50 orang per kelompok. Simulasi perang ini
akan diiringi oleh musik tradisional Papua, Pikon. Pikon merupakan
instrumen musik terbuat dari kulit pohon yang menghasilkan bunyi ketika
ditiup.

Festival Budaya Asmat 2013
Festival yang dijadwalkan pada 15-19 Oktober 2013 ini berlangsung di
Lapangan Yos Sudarso, Agats, Kabupaten Asmat. Festival budaya ini akan
diramaikan pameran ukiran kayu khas Asmat yang merupakan benda
bernilai seni tinggi. Selain pameran ukiran kayu dan lelang, festival ini
juga diramaikan oleh ratusan seniman yang akan unjuk keahlian menenun,
berperahu, menari, dan pertunjukan musik tradisional. Pada penutupan
festival akan ada acara pelelangan karya seni Suku Asmat.

Suku Asmat



64 BERITAINDONESIA, Juli 2013

BERITA KESEHATAN

H

Antara Migren
dan Vertigo

Timbulnya mual adalah komponen
kunci dari pencetus migren. Jika Anda
mengalami sakit kepala tanpa rasa mual,
Anda tidak memiliki migren. Sakit migren
umumnya semakin parah bila ditambah
aktivitas fisik. Tanda kunci lainnya,
penderita migren mengalami rasa sakit
seperti berdenyut sehingga sulit untuk
melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Penderita migren sering mengeluh sakit
kepala yang disertai dengan sensitivitas
akut terhadap kebisingan atau cahaya.
Bagi sebagian orang, cahaya, suara, dan
bau tertentu juga dapat memicu migren.

Bila serangan migren jarang timbul dan
mudah dihilangkan dengan tidur, Anda
tidak perlu mengonsumsi obat resep
dokter. Namun pada penderita yang
sering mengalaminya dapat berkonsultasi
ke dokter demi terapi yang tepat.

Analgesik (pereda nyeri) dan NSAID
merupakan terapi akut lini pertama pada
penderita migren. Obat-obatan golongan
ini meliputi asam asetilsalisilat (500-1000
mg), ibuprofen (200-800 mg), parase-
tamol (500-1000 mg), naproxen (750-
1250 mg), dan kalium diklofenak (50-100
mg). Efektivitas analgesik dapat dileng-
kapi dengan pemberian antiemetik/anti-
mual seperti metoklorpramid (5-10 mg)
atau domperidon (20-30 mg).

Sensasi sakit kepala yang juga sering di-

Sakit kepala jangan disepelekan. Diagnosa
yang benar menentukan terapi yang tepat.

eluhan sakit kepala diderita banyak orang tanpa kenal usia. Cara pasien
mendefinisikan sakit kepala pun beragam. Ada yang menyebut migren,
ada yang menyebut vertigo, bahkan banyak pula yang hanya menye-

but dengan istilah sakit kepala. Padahal migren dan vertigo merupakan dua
gejala yang sangat berbeda. Oleh sebab itu, dokter perlu melakukan anamnesa
(wawancara) lebih lanjut demi menelusuri lebih dalam tentang gejala yang
sebenarnya dialami pasien.

Bila ditinjau per definisi, migren merupakan gangguan nyeri kepala berulang,
yang berlangsung 4-72 jam dengan karakteristik khas berlokasi unilateral (satu
sisi). Rasa nyeri berdenyut (pulsating) dengan intensitas sedang atau berat,
diperparah oleh aktivitas fisik rutin, dan berhubungan dengan mual dan/atau
fotofobia serta fonofobia.

Migren dialami lebih dari 28 juta orang di seluruh dunia. Diperkirakan
prevalensinya di dunia mencapai 10%, wanita lebih banyak daripada pria. Usia
penderita terbanyak sekitar 25-55 tahun. Di Inggris dan Amerika Serikat,
diperkirakan sekitar dua pertiga penderita migren tidak pernah berkonsultasi
ke dokter dan hanya diobati dengan obat-obat bebas tanpa resep dokter.

Pemicu serangan migren akut bersifat multifaktoral, meliputi faktor hor-
monal (menstruasi, ovulasi, kontrasepsi oral, penggantian hormon), diet
(alkohol, daging yang mengandung nitrat, monosodium glutamate/MSG,
cokelat, keju yang basi, tidak makan, puasa, minuman kafein), psikologis (stres,
cemas, takut, depresi), lingkungan fisik (cahaya menyilaukan, stimulasi vi-
sual, sinar berpendar, bau yang kuat, perubahan cuaca, suara bising), faktor
yang berkaitan dengan tidur (kurang atau terlalu banyak tidur), obat-obatan
(atenolol, simetidin, nifedipin, ranitidine, dan lain-lain).

Satu atau dua hari sebelum serangan migren, Anda mungkin akan lebih
sering menguap dari biasanya. Bagi kebanyakan orang, kondisi ini seringkali
mengganggu, tetapi hal ini dapat menjadi sinyal atau peringatan kepada anda
untuk mengawali upaya pengobatan migren. Tanda-tanda peringatan dini lain
yang umumnya terjadi bersamaan dengan menguap adalah kehilangan selera
makan, kelelahan, cemas, dan perubahan kepribadian.

Serangan migren dapat disertai aura ataupun tanpa aura. Aura dapat ber-
bentuk gangguan penglihatan seperti melihat garis yang bergelombang, ca-
haya terang, bintik gelap, atau tidak dapat melihat benda dengan jelas. Pen-
derita migren dengan aura (dikenal sebagai migren klasik) biasanya mengalami
gangguan pandangan berupa titik hitam, garis, berkunang-kunang, dan kilatan
cahaya. Gangguan penglihatan harus diwaspadai sebagai tanda bakal mun-
culnya serangan migren. Aura mungkin juga hadir sebagai kelemahan atau
kesemutan pada satu sisi tubuh, atau kesulitan berbicara. Aura biasanya ber-
langsung kurang dari 40 menit, kemudian menghilang ketika sakit kepala
dimulai.

Jenis yang paling umum adalah migren tanpa aura (sekitar 80% kasus).
Pada jenis ini, serangan terjadi tanpa didahului gejala-gejala yang seperti
disebutkan di atas. Jenis migren lainnya adalah migren menstruasi. Sekitar
60% wanita penderita migren memiliki jenis ini, yang terjadi antara 2 hari
sebelum haid sampai akhir haid. Studi menunjukkan penarikan estrogen
sebagai faktor pemicunya. Setelah puncak singkat di saat ovulasi, kandungan
estrogen menurun dengan cepat. Kehamilan umumnya berdampak positif
terhadap serangan migren ini.

K
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keluhkan pasien saat ke dokter adalah ver-
tigo. Vertigo didefinisikan sebagai pe-
rasaan atau sensasi tubuh yang berputar
terhadap lingkungan atau sebaliknya,
lingkungan sekitar dirasakan berputar.
Vertigo juga sering dikenal dengan istilah
'pusing tujuh keliling'.

Vertigo merupakan gejala suatu pe-
nyakit. Keluhan ini dapat dibedakan men-
jadi vertigo vestibuler perifer dan vertigo
vestibuler sentral. Vertigo perifer dise-
babkan oleh gangguan pada labirin (alat
keseimbangan tubuh) pada telinga dan
vertigo sentral terjadi akibat gangguan pa-
da otak kecil. Pada vertigo sentral, kasus
terbanyak ditimbulkan oleh iskemia/ku-
rangnya aliran darah ke otak dan tumor.

Penderita yang mengalami vertigo
seperti merasa berputar-putar atau dia
merasa benda-benda yang ada di sekitar-
nya seperti berputar-putar. Adanya
gerakan mata yang abnormal merupakan
petunjuk terdapat kelainan fungsi di
telinga bagian dalam atau kelainan pada
saraf yang menghubungkannya ke otak.
Gerakan mata yang cepat dari kiri ke ka-

nan atau dari atas ke bawah disebut
sebagai nistagmus, dengan melakukan
hal ini akan sangat membantu penentuan
diagnosa.

Pada vertigo perifer, kejadiannya men-
dadak, arah gerakan bola mata searah, bisa
timbul hilangnya pendengaran bahkan tin-
nitus, dan tidak ada gangguan kesadaran.
Adapun vertigo sentral, serangannya
konstan, arah nistagmus bervariasi, tidak
ada gangguan pendengaran dan dapat
terjadi kehilangan kesadaran.

Diagnosis vertigo oleh dokter bisa dila-
kukan dengan cara pemeriksaan ENG yak-
ni elektronistagmografi yang bisa menen-
tukan penyebab vertigo. Nistagmus bisa
dirangsang dengan cara menggerakkan
kepala penderita secara tiba-tiba atau de-
ngan cara meneteskan air dingin ke dalam
telinga. Atau melakukan pemeriksaan
dengan MRI kepala dan CT Scan yang bisa
memberikan petunjuk kelainan pada otak
dan tumor yang bisa saja menekan saraf.

Di tempat praktek, dokter dapat mela-
kukan pengujian keseimbangan penderita
dengan meminta penderita untuk berdiri

dan berjalan dalam garis lurus dengan
awalnya mata terbuka kemudian dilanjut-
kan dengan cara mata tertutup. Dilakukan
juga tes pendengaran yang bisa menen-
tukan apakah ada kelainan pada telinga
sehingga memengaruhi pendengaran dan
keseimbangan.

Gangguan keseimbangan pada vertigo
muncul pada saat perpindahan posisi satu
ke posisi yang lain seperti dari posisi
berbaring ke posisi duduk, saat menenga-
dah, atau dari duduk ke berdiri. Vertigo
kadang disertai rasa terhuyung seakan
mau jatuh dan bunyi berdengung pada
telinga. Terhuyung atau sempoyongan
biasanya dihubungkan dengan gangguan
pada sistem keseimbangan.

Keluhan vertigo kadang dibarengi
dengan mual, pucat, keringat dingin,
muntah, perubahan denyut nadi dan
tekanan darah. Setelah mengalami selama
beberapa hari, terhuyung dapat mereda.
Namun, kadang penderita masih digang-
gu oleh rasa tidak stabil seperti berada di
atas kapal yang terombang-ambing. Para
penyelam pemula yang belum banyak
pengalaman sering mengalami vertigo. Ini
dikarenakan tekanan air di bawah laut
yang besar menganggu telinga dimana
terdapat alat keseimbangan tubuh.

Terapi vertigo harus dipertimbangkan
antara manfaat dan risiko penggunaannya.
Pengobatan tergantung kepada penye-
babnya. Obat untuk mengurangi vertigo
yang ringan adalah Dimenhydrinate, Sco-
polamine, Perfenazin, Promethazine, Diaz-
epam, Lorazepam, dan Meclizine.

Scopolamine terutama berfungsi untuk
mencegah motion sickness, yang terdapat
dalam bentuk plester kulit dengan lama
kerja selama beberapa hari. Semua obat
di atas bisa menyebabkan kantuk, teruta-
ma pada usia lanjut. Scopolamine dalam
bentuk plester menimbulkan efek kantuk
yang paling sedikit.

Selain terapi dengan obat, pasien dapat
menjalani terapi rehabilitasi vestibular.
Terapi rehabilitasi vestibular (vestibular
rehabilitation therapy/VRT) merupakan
terapi fisik untuk menyembuhkan vertigo.
Tujuan terapi ini adalah untuk meng-
urangi pusing, meningkatkan keseim-
bangan, dan mengembalikan fungsi sis-
tem vestibular.

Dalam VRT, pasien akan menjalani
beberapa latihan yang akan melatih
keseimbangan dalam tingkat yang lebih
tinggi, meliputi gerakan kepala, gerakan
mata, dan berjalan. Keberhasilan terapi
ini bergantung pada beberapa faktor yaitu
usia pasien, fungsi kognitif (memori,
kemampuan mengikuti petunjuk), ke-
mampuan koordinasi dan gerak, dan
kesehatan pasien secara keseluruhan
(termasuk sistem saraf pusat), serta
kekuatan fisik.  dgr

Timbulnya mual adalah komponen kunci dari pencetus
migren. Sedangkan vertigo sering dikenal dengan
istilah 'pusing tujuh keliling'.
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Ubah Perilaku,
Selamatkan Lingkungan
Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2013,
Indonesia mengusung tema Ubah Perilaku dan Pola
Konsumsi untuk Selamatkan Lingkungan.

ema ini bertujuan untuk meng-
gugah kesadaran masyarakat luas
atas pentingnya menyikapi peman-

faatan sumber daya alam termasuk peng-
gunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta
pemanfaatan bahan makanan secara bijak.

 Tema tersebut selaras dengan tema yang
dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hi-
dup Dunia, United Nations Environment
Programme (UNEP), yaitu Think.Eat. Save.

Hasil studi KLH tahun 2012 menunjuk-

kan bahwa Indeks Perilaku Peduli Ling-
kungan (IPPL) masih berkisar pada angka
0,57, dari angka mutlak 1. Hal ini mengin-
dikasikan bahwa masyarakat belum berpe-
rilaku peduli lingkungan dalam men-
jalankan kehidupan sehari-hari. Perilaku
konsumsi masyarakat dalam pemenuhan
kebutuhannya sebesar 49,3% berupa
bahan makanan yang berasal dari luar
daerahnya. Kondisi ini tentunya akan
memberikan dampak bagi lingkungan, se-
perti meningkatnya emisi karbon, karena
kegiatan pengangkutan bahan makanan
tersebut dari daerah asal ke tempat tujuan.

Dari 6 indikator perilaku, yakni kon-
sumsi energi, membuang sampah, pe-
manfaatan air bersih, pemanfaatan bahan
bakar, penyumbang emisi karbon dan
perilaku hidup sehat, nilai yang terburuk
adalah perilaku pemanfaatan bahan bakar
yaitu level 0.28. 

Aleta Baun

Protes Sambil Menenun
Mama Aleta meng-
gerakkan Masya-
rakat Adat Mollo
untuk memperta-
hankan tanah lelu-
hurnya dan men-
jadi inspirasi bagi
kaum tani dan
masyarakat adat.

Aleta Baun, seo-
rang perempuan dari

Nusa Tenggara Timur, meraih peng-
hargaan Goldman Environmental Prize
2013 atas jasa-jasanya di bidang kon-
servasi alam. Goldman Environmental
Prize 2013 merupakan Hadiah Lingku-
ngan Hidup yang diberikan setiap tahun
kepada pahlawan lingkungan hidup,
masing-masing mewakili enam kawasan
besar di dunia.

Perjuangan Aleta Baun yang biasa
dikenal dengan Mama Aleta ini telah
dimulai pada 1990-an ketika Gunung Batu
Anjaf dan Nausus mulai dirambah indus-
tri tambang dan industri kehutanan. Gu-

nung Batu Anjaf dikeruk (dibelah) dan dio-
lah menjadi batu marmer. Batu, bagi orang
Timor adalah batu nama. Nama marga ada
pada batu-batu itu. Kalau batu nama itu
dihilangkan, maknanya sama dengan
menghilangkan identitas orang Timor.

Perempuan kelahiran Lelobatan, Mollo,
Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara
Timur, 16 Maret 1963 itu pun bertindak,
menyatukan komunitas untuk sama-sama
menolak upaya korporasi itu demi mem-
pertahankan identitas Suku Mollo. Ke-
inginannya sederhana, agar masyarakat
setempat tidak kehilangan sumber pa-
ngan, identitas dan budaya daerah.

Perjuangan Mama Aleta dan Masyara-
kat Adat Mollo selama 11 tahun mulai
membuahkan hasil pada 2007, dengan
dihentikannya operasi tambang di daerah
tersebut. Mama Aleta secara damai
menduduki tempat-tempat penambangan
marmer dengan aksi yang disebut "protes
sambil menenun." Perusakan tanah hutan
yang sakral di Gunung Mutis, Pulau Timor
akhirnya bisa dicegah. 

T

Adopsi Pohon

Kemarau Basah

Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geo-
fisika (BMKG) menya-
takan bahwa musim
kemarau 2013 ini ada-
lah kemarau basah.

Artinya musim kemarau tahun ini akan
lebih banyak hujan dibandingkan dengan
pola musim kemarau normal.

Pola angin yang menimbulkan gang-
guan cuaca pada musim kemarau ini
diprediksi berlangsung Juli sampai
Agustus 2013. Kondisi tersebut bisa me-
micu terjadinya bencana hidrometerologi
seperti banjir, longsor, puting beliung,
dan gelombang pasang. Masyarakat dan
BPBD dihimbau untuk tetap waspada. 

Dalam rangka merestorasi hutan,
khususnya di areal perluasan Taman
Nasional, lahir program bernama ‘Adopsi
Pohon’ yang melibatkan masyarakat.
Upaya melestarikan lingkungan dengan
'Gerakan Adopsi Pohon' ini diharapkan
bisa mempertahankan keberadaan po-
hon-pohon besar dan tanaman asli dae-
rah agar tidak punah. Selain itu, adopsi
pohon merupakan upaya untuk merawat
pohon yang ditanam. Sebab sudah
bukan rahasia lagi, bila banyak program
penghijauan dari pemerintah yang hanya
sebatas penanaman pohon tetapi minim/
tidak ada perawatan sama sekali.

Ada banyak bentuk 'adopsi pohon' yang
diterapkan. Misalnya, adopsi pohon di
Taman Nasional Tanjung Puting, Ka-
limatan Tengah. Setiap adopter (orang
yang mengadopsi) membayar Rp
100.000 perpohon sudah termasuk pe-
meliharaan pohon. Menariknya, setiap
pohon yang ditanam akan dinamai sesuai
dengan nama orang yang menanam.

Sedangkan di Taman Nasional Gu-
nung Gede Pangrango dan Taman Na-
sional Gunung Halimun Salak ditawar-
kan dua jenis adopter yakni Lembaga/
Korporasi (minimum 3 hektar untuk 3
tahun) dan Perorangan (minimum 1
pohon untuk 3 tahun). Sejumlah menteri
dan partai politik sudah ikut mengadopsi
pohon di Taman Nasional itu. 
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