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 PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin. Segala puji bagi Allah, 
Tuhan sekalian alam atas segala berkat, rahmat, taufik, 
serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga 
buku ini akhirnya sampai di tangan pembaca. 

Sebab utama kegagalan dari diri seseorang 
adalah menunda sesuatu yang semestinya dilakukan 
segera, kemudian dia tidak memantaskan dirinya untuk 
berdiri menjadi pribadi yang pantas untuk sebuah 
keberhasilan. Berbagai bentuk mental seseorang yang 
secara empiris dapat kita saksikan dalam realitas 
kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seseorang yang 
berani mengambil resiko dalam bagian kehidupan ini, 
yang kedua seseorang yang tidak mau mengambil resiko.  

Banyak orang yang kini mengharapkan sesuatu 
itu dapat dilakukan dengan cara serba instan, tanpa kerja 
keras. Sesuatu yang tidak mungkin seseorang bisa 
memanah dengan target yang tepat hanya dengan dua 
tiga kali latihan. Membutuhkan proses yang panjang 
untuk mencapai tujuan itu. 

Tulisan ini merupakan kumpulan artikel yang 
semula hanya termuat dihalaman media sosial dan media 
lainnya, dengan demikian penulis kumpulkan satu 
persatu bagian-bagian yang sedikit pantas untuk 
dipublikasi. Penulis berpikir bahwa waktu yang terus 
bergerak seharusnya hidup juga memiliki progresi 
tertentu. Dengan demikian, kesadaran dan pengetahuan 
tentang sesuatu hal mendorong penulis untuk tidak 
hanyut dalam melalaikan waktu melainkan membangun 
progresifitas dalam skala waktu. 
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Buku ini terbagi atas tiga bagian, sengaja penulis 
beri judul Diskursus Syubhat, dengan maksud memang 
segala yang tertulis ketika penulis berasumsi dalam 
keadaan ambigu melihat realitas sosial. Diskursus 
merupakan suatu konsep yang oleh Foucault adalah 
sebuah ide-ide, pemikiran yang membangun konsep 
suatu kultur. Sedangkan syubhat adalah ketidakjelasan 
atau samar-samar. Sehingga jika digabungkan kemudian 
dibuat terminologi lain menjadi pemikiran dan ide-ide 
yang samar (ambiguitas) yang menggambarkan diri 
penulis sendiri. 

Ada kemungkinan tulisan ini sebagai kisah bersifat 
subjektif dan subjektivitasnya terletak pada bagaimana 
tulisan tersebut diturunkan atau di tulis oleh seseorang. 
Penulis merefleksikan pikiran-pikiran dari kondisi 
empiris dengan melihat berbagai fenomena sosial, politik, 
filsafat, budaya hingga hal-hal spiritual yang terjadi di 
negeri ini dengan disisipkan sedikit keseriusan dan 
kelakar sebagai hasil imajinasi.  

Subjektifitas yang dimaksud penulis misalnya 
ada kecenderungan pandangan negatif masyarakat 
terhadap filsafat. Padahal filsafat bukan suatu hal yang 
menggambarkan seseorang yang hanya hanyut dalam 
perenungan untuk mencari kebenaran tanpa sebab 
hingga masuk kedalam ruang alienasi atau bentuk 
pencapaian ataraxia, tetapi filsafat adalah sebuah metode, 
proses yang lahir dari pikiran-pikiran kritis bahkan 
radikal. Pertanyaan demi pertanyaan dan pikiran-pikiran 
kritis tersebut akhirnya bermuara pada asumsi bahkan 
solusi dalam mencari kebenaran. Filsafat juga cenderung 
kepada hal untuk membuka diri terhadap sesuatu 
mengenai kebenaran, bukan sesuatu yang menakutkan 
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alam pikiran manusia. Secara khusus filsafat digunakan 
sebagai tools dalam menanggapi skeptisisme untuk 
mencapai kebenaran dan kebajikan. 

Hal lain misalnya ketika kita membicarakan tentang 
moralitas. Tidak secara tiba-tiba ketika ada fenomena 
degradasi moral kemudian kita berpandangan sinis 
terhadap konsep moral yang telah lama dibangun. Bisa 
saja jawaban-jawaban itu salah satunya kita gunakan 
konsep yang diusung oleh David Hume tentang 
utilitarianisme. Hume menjawab bahwa moralitas yang 

saat itu mulai diterpa badai keraguan yang besar, tetapi pada 
saat yang sama masih tetap sangat terpaku pada aturan-aturan 
ketat moralitas yang tidak mencerminkan perubahan-
perubahan radikal di zamannya. 

Manusia Indonesia masa depan perlu dipahami 
bukan sebagai ”sudah begitu, mau apalagi”, tetapi bisa 
diubah, semacam strategi kebudayaan. Caranya, 
membuat perbandingan pengalaman negara lain sebagai 
bahan belajar. Demikian ST Sularto dalam Masa Depan 
“Manusia Indonesia”-nya Mochtar Lubis (Kompas, 
21/06/2008). Kemudian bandingkan dengan yang 
disampaikan oleh Huntington dalam artikelnya ”Culture 
Count” di bunga rampai Culture Matters (New York, 2000) 
yang disunting bersama Lawrence Harrison merangsang 
kita punya keyakinan. Sumber persoalan adalah nilai-
nilai. Nilai-nilai itu dihidupi dan dikembangkan oleh 
manusia, yang manusia tersebut adalah subyek atas 
perilaku dan tindakannya. 

Artinya penggunaan ruang pemikiran disini bukan 
sesuatu yang direncanakan dan terstruktur dan bukan 
pula sesuatu yang paralel secara progresif, melainkan 
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sesuatu yang mengalir begitu saja ketika penulis melihat 
sesuatu hal. 

Akhirulkalam, penulis sangat menyadari bahwa 
buku ini jauh dari kesempurnaan dan sebangsanya, 
dengan segala kerendahan hati penulis, jika ada kritik 
dan saran yang konstruktif dari pembaca akan kami 
terima dengan senang hati. 

 

Jakarta, 31 Januari 2017 

 

 

Mendra Wijaya 
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Impeachment 

 

Pada pertengahan bulan September tahun 

2016, saya ditunjuk sebagai Ketua Tim Kajian 

Penelitian tentang Socio Legal Analysis Partisipasi 

Masyarakat dan Eksternalitas Penanaman Modal 

Guna Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Sekretariat 

Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik 

Indonesia. Sebuah pekerjaan yang kecil akan 

honornya tetapi besar resikonya. Namun demikian 

saya tidak memikirkan hal-hal tersebut dengan 

alasan bahwa inilah momentum saya mengabdi 

kepada Bangsa dan Negara serta kesempatan 

eksistensi dipanggung nasional. 

Disela-sela pekerjaan yang cukup menguras 

tenaga dan pikiran, ada beberapa sahabat yang 

menggiring saya untuk berdiskusi tentang 

impeacment Presiden. Namun saya berulang kali 

menolak untuk ikut dalam diskusi tersebut, 

mengingat kondisi Negara yang sedang gonjang-

ganjing, ditambah isu-isu ditangkapnya sejumlah 

orang yang diduga ingin melakukan makar. Terus 

terang disebut pengecut-pun saya ikhlas, sembari 
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menunggu waktu yang tepat untuk berdiskusi 

dengan mereka. 

Lucunya pertanyaan dan pernyataan lainnya 

berlanjut hari demi hari sehingga membuat saya 

angkat bicara tentang hal tersebut. Telaah saya 

terhadap topik tersebut hanya berdasarkan analisis 

teoritis dan praktis semata. Pertama sekali saya tidak 

menggunakan istilah impeachment melainkan 

pemakzulan (meskipun arti sebenarnya bahwa 

impeachment itu hanya salah satu bagian dari 

rangkaian proses pemakzulan). Makzul dalam 

bahasa Arab berasal dari akar kata azala, kemudian 

makzul juga dapat diartikan sebagai maf’ulun bihi 

yang berarti pemberhentian yang cenderung kepada 

prosesnya. 

Secara historis, istilah impeachment dikenal 

sejak abad ke-14 di Inggris, yang pada mulanya 

impeachment digunakan oleh parlemen untuk 

membuat peningkatan akuntabilitas pegawai 

kerajaan. Dalam sejarah Amerika Serikat pernah 2 

orang presiden yang di-impeach, tetapi tidak 

satupun yang dimakzulkan akibat proses 

impeachment. Di Indonesia sendiri kejadian 

pemakzulan Presiden terjadi pada tahun 1967 
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pemakzulan Presiden Soekarno dan pada tahun 2001 

pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus 

Dur). 

Pemakzulan Presiden ditengah berjalannya 

masa jabatan Presiden adalah sebuah peristiwa 

hukum yang luar biasa. Sejak terjadinya 4 kali 

amandemen UUD 1945, secara rinci mekanisme 

pemakzulan Presiden yang diatur dalam pasal 7A 

dan 7B UUD 1945 menentukan bahwa seorang 

Presiden dapat diberhentikan dalam masa 

jabatannya oleh MPR apabila terbukti telah 

melakukan pelanggaran hukum berupa 

pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, 

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau 

perbuatan tercela ataupun jika terbukti tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai Presiden. Kemudian dalam 

pasal 7B menyebutkan bahwa pemakzulan Presiden, 

usul pemberhentian dapat diajukan oleh DPR 

kepada MPR tetapi terlebih dahulu megajukan 

permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk 

memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat 

DPR bahwa Presiden melakukan pelanggaran 

hukum dan lain sebagainya seperti yang diuraikan 

diatas. Presiden tidak serta merta dapat 
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dimakzulkan atas alasan-alasan politis, apalagi 

sekarang posisi Presiden bukan lagi sebagai 

mandataris MPR. 

Ketika kita melihat sejarah Kerajaan Melayu, 

Raja Ali Haji pernah menulis hal yang sama dengan 

judul Tsamarat al-Muhimmat Dliyafat lil ‘Umara wal 

Kubara li Ahlil-Mahkamah pada tahun 1275H (1859 

Masehi), yang membahas tentang pemakzulan raja-

raja di Kerajaan Melayu Islam. Pemakzulan sudah 

dikenal pada waktu itu misalnya dalam kitab 

Jauharat at-Tauhid yang mengatakan Falaisa yu’zilu 

an yazula wasfuhu, yang artinya tiada boleh 

diturunkan raja itu daripada kerajaannya jika hilang 

sifat adilnya. 

Ikhwal impeachment Presiden itu 

mengandung aspek yaitu issue of fact, issue of law dan 

political issue. Aspek issue of fact dan issue of law 

sejatinya diselesaikan melalui peradilan umum, 

yaitu diselesaikan Mahkamah Agung sebagai forum 

privelegiatum. Ketika Presiden diduga melakukan 

tindak pidana, maka yang akan berlaku prinsip 

equality before the law, prinsip presumtion of innosance 

dan prinsip justice of law. 
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Dalam praktik penyelenggaraan Negara di 

Indonesia setelah amandemen UUD 1945 sudah 

sangat jelas bahwa pemakzulan presiden tidak dapat 

dilakukan dengan alasan politik semata, tetapi 

perubahan UUD 1945 telah mengatur kewenangan 

DPR dalam usulan pemakzulan Presiden kepada 

MPR setelah terlebih dahulu mendapatkan putusan 

Mahkamah Konstitusi. Usulan DPR harus disetujui 

paling kurang 2/3 anggota DPR yang hadir dalam 

rapat paripurna yang dihadiri paling kurang 2/3 dari 

seluruh anggota DPR. Jadi sekali lagi pemakzulan 

Presiden tidak dapat dilakukan seketika dengan 

alasan politik, Indonesia adalah Negara Hukum 

sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Maka 

jadikanlah hukum sebagai panglima bukan politik 

sebagai panglima, meskipun hukum adalah produk 

politik. 
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Kurikulum Anti Korupsi? 

 

ering kali menjadi pertanyaan bagi kita 

tentang kapan persoalan korupsi di negeri ini 

akan berakhir? Dari satu kasus ke kasus lain 

seolah tidak pernah terselesaikan, seperti 

mata rantai yang tidak pernah putus. Ibarat 

penyakit, korupsi di Indonesia sudah sangat akut, 

setiap tahun kian bertambah. Bahkan sering kita 

mendengar ketika pembicaraan tentang peringkat, 

Indonesia selalu menjadi negara terkorup di dunia. 

Tahun 2009 Indonesia berada di peringkat 126 

negara terkorupsi di dunia dengan Indeks Prestasi 

Korupsi (IPK) sebesar 2,6. Dalam survei Political & 

Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di 

Hongkong, Indonesia dianggap sebagai negara 

paling korup dari 16 negara Asia Pasifik yang 

menjadi tujuan investasi. Dan bahkan Indonesia 

dijuluki Juara Korupsi se Asia Fasifik. Sebagai 

peringkat pertama, Indonesia mencetak skor 9,07 

dari nilai 10. Angka ini naik dari 7,69 poin tahun 

lalu. Posisi kedua ditempati Kamboja, kemudian 

Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Malaysia, 

Taiwan, Korea Selatan, Makao, Jepang, Amerika 

Serikat, Hongkong, Australia, dan Singapura sebagai 

negara yang paling bersih. Akhir-akhirnya maraknya 

S 
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pemberitaan tentang pengusutan koruptor hingga 

pembebasan koruptor dengan memberikan grasi 

sebagai hadiah. Jika dilihat dari sudut pandang 

kekuasaan, korupsi cenderung membentuk seperti 

karakter, watak bahkan menjadi semacam 

kromosom dalam genetika pada penguasa yang 

menggurita memangsa dengan kekuasaan yang ia 

miliki.  

Corruption is a behavior which deviates from the 

formal duties of a public role because of private 

regarding (personal, close family, private clique) 

pecuniary status gains, or violates rules against the 

exercise of certain type of private regarding 

influence. This include such behavior as bribery (use 

of reward to pervert the judgement of a person in a 

position of trust); nepotism (bestowal of patronage 

by reason as ascriptive relationship than merit); and 

misappropriation (illegal appropriation of public 

resources for private-regarding uses).  

Demikian Joseph Nye dalam Corruption and 

Political Development : A Cost-Benefit Analysis, 

American political science review, Vol 61, No2, June 

1967 Bahkan didalam Banjarmasin Post (04/09/10) 

memuat pemberitaan dengan judul Watak Korupsi 

Vs Budaya Permisif. Senarai dalam tulisan tersebut 

mengatakan ketika publik tidak lagi permisif, maka 
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publik adalah kekuatan penekan untuk mendobrak 

praktik kotor korupsi. Tertanam dibenak kita 

tentang apa yang dikatakan oleh Lord Acton : “Power 

tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.” 

 

Pengertian Korupsi 

Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata 

kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, 

memutarbalik, menyogok). Kata Inggris corrupt 

berasal dari bahasa Latin corrupt(us), berarti broken in 

pieces (Ndraha, 2005 : 110). Kata itu terjadi dari dua 

akar kata cor- dan rupture. Cor- artinya with, dan 

rupture itu berarti the act of breaking or bursting. 

Corruption diartikan sebagai the act of corrupting, the 

state of being corrupt. Kata corruption berkaitan 

dengan kata eruption, letusan, ledakan, karena jalan 

yang hendak dilalui, terlarang, tersumbat atau 

terhalang, karena jalan itu merugikan fihak kedua 

atau fihak ketiga secara tidak sah, langsung ataupun 

tidak langsung. Namun fihak pertama memiliki 

motif, kekuatan, dan kesempatan, dan kesempatan, 

untuk memaksakan kehendaknya atau 

menggelapkan caranya, baik secara halus maupun 

kasar, tersembunyi ataupun terang-terangan. 

Dalam situs word.iQ.com (Corruption 

Definition) menyebutkan All forms of government are 
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susceptible in practice to political corruption. Degrees of 

corruption vary greatly, from minor uses of influence and 

patronage to do and return favors, to institutionalized 

bribery and beyond. Semua bentuk pemerintahan 

rentan dengan praktek korupsi politik. Derajatnya-

pun bervariasi, hingga akhirnya membentuk point 

akhir korupsi politik adalah kleptokrasi. Robert 

Klitgaard dalam Cleaning Up and Invigorating the Civil 

Service (World Bank Operations Evaluation Department, 

November 1996), mengatakan C = D + M - A, atau C 

(corruption) = M (monopoly) + D (discretion) - A 

(accountability). The dynamics of corruption in the public 

sector can be depicted in a simple model. The opportunity 

for corruption is a function of the size of the rents under a 

public official's control, the discretion that official has in 

allocating those rents, and the accountability that official 

faces for his or her decisions. 

Menurut Transparency International adalah 

perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi 

maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar 

dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya 

mereka yang dekat dengannya, dengan 

menyalahgunakan kekuasaan publik yang 

dipercayakan kepada mereka. 
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Dimensi-Dimensi Korupsi 

John Girling dalam Corruption, Capitalism 

and Democracy (1997) memberikan dimensi-dimensi 

analitis yang dapat dipergunakan. Dimensi-dimensi 

itu adalah. Luas penyebaran korupsi, yaitu : 

a)  Insidental-Individual, Korupsi insidental/ 

individual ini dilakukan oleh si pelaku secara 

individual pada suatu lingkungan/lembaga 

tertentu dimana sebenarnya lembaga tersebut 

relatif termasuk ‘bersih’ dalam hal korupsi. 

Korupsi semacam ini hanya dikenal pada negara-

negara dengan tingkat korupsi yang sangat 

rendah misalnya Selandia Baru, Denmark, dan 

Swedia. 

b) Institusional-Kelembagaan, Korupsi disebut 

institusional apabila melanda suatu lembaga atau 

suatu sektor kegiatan tertentu dimana 

sebenarnya keseluruhan sektor atau lembaga 

secara lebih luas tidak korup. 

c)  Sistemik-Sosial, pada kasus semacam ini korupsi 

sudah menyerang seluruh lapisan masyarakat 

serta sistem kemasyarakatan. Karena dalam 

segala proses kerja sistem dari masyarakat, 

korupsi menjadi rutin dan diterima sebagai alat 

untuk melakukan transaksi sehari-hari. Hal 

semacam ini disebut dengan korupsi sistemik 
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karena sudah mempengaruhi secara 

kelembagaan dan mempengaruhi tingkah laku 

individu pada semua tingkatan sistem politik, 

sosial, dan ekonomi. 

 

Berbagai macam pendekatan dan 

pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisasi-

kan praktek korupsi, dimulai dari aspek reformasi 

birokrasi, reformasi administrasi, supremasi hukum, 

pendekatan teologis dan dari berbagai macam aspek. 

Tetapi semua hal tersebut berlalu begitu saja, seolah 

manusia (”pelaku korupsi/ penguasa”) tidak takut 

lagi akan penegakan hukum dan yang lebih 

memprihatinkan adalah ketidaktakutan terhadap 

aspek keagamaan yang telah menjadi nilai mutlak 

untuk menjauhi perbuatan merugikan masyarakat 

banyak. Bahkan kita dapat menyaksikan ketika 

koruptor ditangkap akan lebih banyak bertaqwa dan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berlaku sedih, dan 

total menyerahkan diri kepada sang khaliq selain 

dari keputusan hukum. Slamet Raharjo pernah 

mengatakan dalam suatu dialog di stasiun Televisi 

nasional (TVRI), bahwa rekan-rekan yang beliau 

kenal (dalam hal ini pejabat yang menjadi tersangka 

korupsi) adalah orang-orang yang ibadahnya sangat 

taat. 
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Praktik korupsi seperti suap-menyuap agar 

mempermudah suatu urusan, gratifikasi rentan 

terjadi pada birokrasi, padahal cita-cita dan 

semangat clean goverment dimulai dari reformasi 

birokrasi belum mendapatkan titik terang. Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seakan 

terabaikan serta  lembaga superbody yang bernama 

KPK-pun kewalahan menangani wabah yang satu 

ini, hingga suatu saat lembaga ini pula yang di 

kriminalisasikan. 

Bisa saja seandainya kita meng-analogi-kan 

bahwa korupsi adalah patologi atau penyakit 

genetika, bersifat keturunan yang lambat laun 

membentuk suatu budaya koruptif ditengah-tengah 

kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan dalam tulisan 

Anwariansyah, Antropologi Budaya Korupsi di 

Indonesia, 22/07/2008 (www.wikimu.com), 

mengatakan, Korupsi sebagai faktor penghambat 

pembangunan dan kemajuan bangsa sudah saatnya 

dibedah dan diteliti dengan seksama, baik asal 

muasalnya atau pun penyebarannya. Bisa jadi sifat 

korupsi sudah membentuk gen tersendiri sehingga 

diperlukan juga pakar biologi molekuler untuk turut 

mengungkap dan mengetahui sifat korup dari 

akarnya (sifat bawaan). 
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Menggagas Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi 

Beberapa waktu yang lalu Komisi 

Pemberantasan Korupsi akan bekerja sama dengan 

Kementerian Pendidikan Nasional untuk 

merumuskan kurikulum pendidikan antikorupsi. 

Kemungkinan dari program ini adalah harapan 

untuk mendidik dan melahirkan para pelajar yang 

bebas dari pembusukan zaman dari wabah korupsi. 

Sasaran program ini adalah pendidikan antikorupsi 

sejak dini, apalagi fenomena pendidikan sering 

terjadi korupsi kecil bernama mencontek. 

Kemungkinan hal ini dilakukan sesuatu dengan 

pengertian korupsi diatas yaitu kata corruption 

berkaitan dengan kata eruption, letusan, ledakan, 

karena jalan yang hendak dilalui, terlarang, 

tersumbat atau terhalang, karena jalan itu merugikan 

fihak kedua atau fihak ketiga secara tidak sah, 

langsung ataupun tidak langsung. Praktik 

mencontek sama dengan jalan yang hendak dilalui, 

terlarang, tersumbat atau terhalang, sehingga 

mencontek adalah sifat dari korupsi itu sendiri. 

Pemerintah diminta memperhatikan 

pencegahan dengan memperbaiki sistem birokrasi 

dan menghilangkan pikiran dan niat koruptif sejak 

dini, demikian komentar Eko Soesamto Tjiptadi, 

Deputi Pencegahan KPK dalam Artikel Kurikulum 
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Pendidikan Korupsi Segera Lahir? (Republika, 

13/09/2010). Eko menilai, pembentukan karakter 

anak bangsa merupakan hal yang sangat penting. 

Mendiknas memprediksikan (Republika, 

06/09/2010) hasil dari program pendidikan ini akan 

tampak hasilnya pada 10 sampai 15 tahun yang akan 

datang. 

Paulus Marijan dalam Pendidikan Anti 

Korupsi (www.kabarindonesia, 20/12/09) 

mengatakan koruptor itu umumnya dari kalangan 

berpendidikan, mereka adalah produk dari lembaga 

dan institusi pendidikan di Indonesia. Tak mungkin 

memberantas korupsi secara seketika dengan 

hukuman, tetapi butuh proses yang panjang. Salah 

satu cara paling efektif adalah dengan menanamkan 

budaya antikorupsi pada anak di usia dini. Korupsi 

berkaitan dengan attitude, sikap atau kelakuan. 

Pendekatan ini sesuai dengan apa yang 

dikembangkan oleh Benjamin S Bloom pada tahun 

1965 yang kita kenal dengan Taksonomi Bloom, 

taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. 

Ranah dan domain dari taksonomi tersebut dirinci 

menjadi (1) Ranah Kognitif, yang menekankan 

perilaku dalam aspek intelektual dan keterampilan 

berpikir. (2) Ranah Afektif, yang menekankan aspek 

sikap, apresiasi, emosi dalam berperilaku dan (3) 
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Aspek psikomotorik, menekankan kepada 

keterampilan motorik dalam berperilaku. Seorang 

anak ibaratnya tabula rasa, belajar dari aspek 

empiris, menjadi hitam jika diwarnai hitam, dan 

menjadi putih jika diwarnai putih. Mencontek 

adalah sesuatu yang dianggap masalah kecil, tetapi 

membawa dampak yang besar dikemudian harinya, 

karena menyontek adalah salah satu entitas perilaku 

serta kesalahan ekspresi mental seseorang.  

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik 

Yudi Mulyanto mengatakan akan lebih efektif dan 

efisien jika kurikulum antikorupsi yang diusulkan 

Kemdiknas diintegrasikan dengan mata pelajaran 

lain yang sudah ada sebelumnya, mengingat terlalu 

banyak mata pelajaran bagi siswa yang ditakutkan 

akan menjadi beban bagi siswa. (Kompas, 2011, 

Kurikulum Antikorupsi Diterapkan, 20/09/2010). 

Beliau juga mengusulkan agar kurikulum 

antikorupsi dijadikan topik khusus dari beberapa 

mata pelajaran terkait. Misalnya, mata pelajaran 

Agama, Matematika, Sejarah, dan PPKN. Dalam 

pelajaran itu, bisa diajarkan nilai-nilai kejujuran, 

kedisiplinan, dan kecermatan yang bisa diterapkan 

langsung dalam kehidupan sehari-hari siswa. Maka 

dimulai dari hal yang kecil adalah akan membawa 

perubahan besar dalam kehidupan pendidikan. 
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Harapan kita semoga kurikulum pendidikan anti 

korupsi ini dapat mewarnai kebaikan dan kejujuran 

dalam diri pelajar negeri ini, serta semoga dengan 

adanya kurikulum ini secara tidak langsung dapat 

membentuk genetika baru manusia Indonesia yang 

terbebas dari patologi korupsi. Wallahualam bissawab. 
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Kesebangsaan Dalam Semangat Federalisme 

 

It is not by the consolidation, or concentration of powers, 

but by their distribution, that good government is effected. 

- Thomas Jefferson – 

 

Secara teoritis bukan persoalan bentuk dan 

sistem negara model mana yang bagus, tetapi 

dimulai dari falsafah kenegaraan dan rasa 

kesebangsaan, bukan kebangsaan. Jika otonomi 

daerah tidak mampu membangkitkan pembangunan 

negara, mengapa tidak memilih federal? Otonomi 

khusus yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam 

dan Papua serta Yogyakarta (dengan cirinya masing-

masing) adalah bentuk pola yang hampir 

menyerupai konsep Negara Federal, hanya saja di 

Indonesia konsep tersebut diperhalus dengan istilah 

Otonomi Asimetris. Anggapan dasar dalam tulisan 

ini adalah jika konsep negara federal lebih 

memperkuat kesatuan NKRI mengapa konsep 

otonomi daerah yang masih bias dipertahankan? 

Pemerintahan di Indonesia pernah menjadi 

bentuk negara federasi, yang dikenal dengan 

Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada masa ini, 
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setiap negara bagian membentuk daerah-daerah 

otonom dengan sebutan daerah swapraja. Pada masa 

Republik Indonesia Serikat, Konstitusi RIS tidak 

menghapus berlakunya UUD 1945 dan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang dibuat 

berdasarkan UUD 1945, tetapi hanya mempersempit 

wilayah berlakunya/ yurisdiksinya. 

Tetapi bentuk federalisme hanya 

berlangsung singkat, sekitar 7 bulan. Tidak lama 

setelah bentuk federalisme diberlakukan, rakyat di 

banyak negara bagian mengadakan perlawanan. 

Akhirnya pada bulan April 1950, 13 negara bagian 

menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia 

untuk membentuk negara kesatuan. Tinggal hanya 

Indonesia Timur dan Sumatera Timur yang bertahan 

dengan status negara bagian. Akhirnya pada 17 

Agustus 1950 pemerintah federal dan Republik 

Indonesia sepakat untuk membentuk negara 

kesatuan, dan Undang-Undang yang digunakan 

adalah Undang-Undang Sementara (UUDS) 1950. 

Dengan demikian berakhir jugalah UUD RIS yang 

mendasari bentuk federalisme. 

Edward Freeman dalam bukunya History of 

Federal Government in Greece and Italy, ed. J.E. 
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Bury (Freeport, NY: Books For Libraries Press, 1972, 

mengatakan : A Federal Union will form one state in 

relation to other powers, but many states as regards its 

internal administration. This complete division of 

sovereignty we look upon as essential to the absolute 

perfection of the Federal ideal. Atau K.C. Wheare dalam 

Federal Government, Oxford: Oxford University 

Press, 1963, By the federal principle Im ean the method of 

dividing powers so that the general and regional 

governments are each, within a sphere, co-ordinate and 

independent. 

Konsep negara federal dipandang sejumlah 

kalangan akan memecahkan rasa persatuan dan 

integritas bangsa, padahal, pada realitanya konsep 

otonomi dalam bingkai NKRI justru lebih berpotensi 

memiliki kecenderungan disintegrasi tersebut. 

indikasi yang muncul antara lain isu daerahisme, 

sukuisme, putra daerah dan lain sebagainya. 

Padahal jika kita melihat negara Amerika 

Serikat sebagai contoh negara federal, namun 

memiliki rasa kesatuan yang utuh. Amerika Serikat 

memiliki falsafah yang mirip dengan falsafah 

Bhineka Tunggal Ika, yaitu E Pluribus Unum (Through 

Diversity Toward Unity). Jika negara kita terpola 
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pikirannya oleh doktrin Kebangsaan, maka Amerika 

Serikat memiliki pola Kesebangsaan. 

Perlu diingat bahwa, fundamental issues, such 

as democracy, multi-nationalism, and sovereignty, are 

sharply disputed in the classics of federal theory. There are 

almost as many definitions of federalism and federal 

government as there are theorists to theorize about them. 

Varying importance is ascribed to formal versus informal 

institutions, processes versus structures, and variations in 

the degree of decentralization, representation, and 

pluralism permissible under the rubric of federalism 

(Sich!). 

Di Indonesia jelas-jelas penyelenggaraan 

otonomi daerah dalam bingkai negara kesatuan 

lambat laun menjadi kamuflase. Ego daerah sejak 

dicanangkan otonomi daerah 1 Januari 2001 yang 

pelaksanaannya didasarkan Undang-Undang No. 22 

Tahun 1999 mulai bermunculan dari barat sampai 

timur sampai kepada masalah prioritas putra daerah 

hingga akhirnya bangsa ini-pun terpecah belah. 

Timbul pertanyaan, jika putra daerah diprioritaskan 

dan menjadi isu utama, memang apa hebatnya putra 

daerah tersebut? Bahkan lambat laun negara ini 



 

Mendra Wijaya -   23 

menjadi tribal government disebabkan oleh isme-isme 

dan ego vertikal kedaerahan.  

Memang dalam pelaksanaan otonomi 

tersebut ada istilah prinsip general competence, namun 

definisinya mengenai kompetisi daerah dalam 

memajukan daerahnya serta mensejahterakan 

masyarakat daerahnya, bukan berarti membuat gap 

kedaerahan. Sekarang timbul pertanyaan bahwa 

gagasan pembentukan daerah otonom menjual isu 

utama yaitu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Lalu sampai saat ini apakah cita-cita 

tersebut tercapai? Bahkan elit-elit politik dan elit-elit 

birokrasi yang kenyang menikmati hal ini. 
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Menanti Secercah Harapan Bagi Bangsa 

 

Kesalahan adalah manusiawi, namun 

kesalahan yang dibuat-buat adalah hewani. Cicero 

mengatakan : Cuiusvis hominis est errare, artinya 

setiap orang bisa berbuat salah. Perbedaan antara 

manusia dan hewan hanya setipis kulit bawang. 

Sehingga bukan tidak mungkin seorang manusia itu 

berperilaku bak hewan. Bahkan hewan saja belum 

tentu melakukan hal itu. Setiap orang yang 

melakukan kesalahan selalu berakhir pada sikap 

menyesal, namun bagaimana pula kesalahan itu 

dilakukan berulang-ulang? Errare humanum est. 

Perseverare diabolicum (Berbuat kesalahan adalah 

suatu hal manusiawi. Mengulangi kesalahan adalah 

perbuatan iblis)  

 Bangsa kita adalah bangsa yang pemaaf, 

permisif serta toleran. Besarnya toleransi dan saling-

memaafkan ini pada akhirnya menjerumuskan 

bangsa ini didalam ruang yang serba tidak menentu. 

Banyak orang di negeri ini yang melakukan 

kesalahan fatal yang berimbas kepada banyak orang. 

Kita contoh-kan saja koruptor-koruptor di negeri ini, 

yang sampai detik ini banyak kasusnya hilang 



 

Mendra Wijaya -   25 

ditelan bumi. Beda dengan maling jemuran yang 

minta ampun babak belurnya. 

 Pemerintahan yang berjilid-jilid ini-pun 

keteteran dalam menangani persoalan 

multidimensional dari sabang sampai marauke. 

Permasalahan yang dihadapi seperti tambal sulam, 

dijahit yang satu, sobek ditempat yang lain. Ketika 

tambalan-tambahan itu rapuh, maka yang terjadi 

adalah STATELESS. Negeri yang dipuja-puji karena 

kekayaan sumber daya alam menapak kepunahan, 

bisa jadi hilang seperti Atlantis. 

 Segudang peraturan-peraturan yang buat 

seolah tidak ampuh dalam mengatasi masalah. 

Layaknya anekdot seorang bandit bahwa peraturan 

dibuat untuk dilanggar. Jika se-nusantara mindset-

nya seperti ini, tamatlah riwayat! Tepatlah jika kita 

mengutip petuah bijak: Corruptissima re publica 

plurimae leges, yang berarti semakin korup sebuah 

republik, semakin banyak undang-undang. 

 Kita tidak mengerti apa yang penyebab 

semua ini terjadi. Saya tidak mengerti, anda tidak 

mengerti. Mengutip dari karya Vergilius, Georgicon 

II: 490 : Felix qui potuit rerum cognoscere causas 

(Berbahagialah, mereka yang dapat mengerti 
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penyebab sesuatu). Tapi jangan khawatir ingatlah 

apa yang dikatakan oleh Lucius Calpurnius Piso 

Caesoninus (43 SM) : Fiat justitia ruat caelum 

(Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit 

akan runtuh). So, Real power does not hit hard, but 

straight to the point. We can do it! 
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Genetika Koruptif1 

 

Pendahuluan 

Sering kali menjadi pertanyaan bagi kita tentang 

kapan persoalan korupsi di negeri ini akan berakhir? 

Dari satu kasus ke kasus lain seolah tidak pernah 

terselesaikan, seperti mata rantai yang tidak pernah 

putus. Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia sudah 

sangat akut, setiap tahun kian bertambah. Bahkan 

sering kita mendengar ketika pembicaraan tentang 

peringkat, Indonesia selalu menjadi negara terkorup 

di dunia. Tahun 2009 Indonesia berada di peringkat 

126 negara terkorupsi di dunia dengan Indeks 

Prestasi Korupsi (IPK) sebesar 2,6. Dalam survei 

Political & Economic Risk Consultancy (PERC) yang 

berbasis di Hongkong, Indonesia dianggap sebagai 

negara paling korup dari 16 negara Asia Pasifik yang 

menjadi tujuan investasi. Dan bahkan Indonesia 

dijuluki Juara Korupsi se Asia Fasifik. Sebagai 

peringkat pertama, Indonesia mencetak skor 9,07 

dari nilai 10. Angka ini naik dari 7,69 poin tahun 

                                                      

1 Tulisan ini merupakan duplikasi dari tulisan sebelumnya yang 
berjudul Kurikulum Anti Korupsi? yang sedikit mengalami 
penambahan. 
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lalu. Posisi kedua ditempati Kamboja, kemudian 

Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Malaysia, 

Taiwan, Korea Selatan, Makao, Jepang, Amerika 

Serikat, Hongkong, Australia, dan Singapura sebagai 

negara yang paling bersih. Akhir-akhirnya maraknya 

pemberitaan tentang pengusutan koruptor hingga 

pembebasan koruptor dengan memberikan grasi 

sebagai hadiah. Jika dilihat dari sudut pandang 

kekuasaan, korupsi cenderung membentuk seperti 

karakter, watak bahkan menjadi semacam 

kromosom dalam genetika pada penguasa yang 

menggurita memangsa dengan kekuasaan yang ia 

miliki. Joseph Nye dalam artikelnya yang berjudul 

Corruption and Political Development : A Cost-

Benefit Analysis, (American political science review, 

Vol 61, No2, June 1967), mengatakan Corruption is a 

behavior which deviates from the formal duties of a public 

role because of private regarding (personal, close family, 

private clique) pecuniary status gains, or violates rules 

against the exercise of certain type of private regarding 

influence. This include such behavior as bribery (use of 

reward to pervert the judgement of a person in a position 

of trust); nepotism (bestowal of patronage by reason as 

ascriptive relationship than merit); and misappropriation 
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(illegal appropriation of public resources for private-

regarding uses). Bahkan didalam Banjarmasin Post 

(04/09/10) memuat pemberitaan dengan judul Watak 

Korupsi Vs Budaya Permisif. Senarai dalam tulisan 

tersebut mengatakan ketika publik tidak lagi 

permisif, maka publik adalah kekuatan penekan 

untuk mendobrak praktik kotor korupsi. Tertanam 

dibenak kita tentang apa yang dikatakan oleh Lord 

Acton : “Power tends to corrupt, absolute power corr  upt 

absolutely.” 

  

Pengertian Korupsi 

Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja 

corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, 

memutarbalik, menyogok). Kata Inggris corrupt 

berasal dari bahasa Latin corrupt(us), berarti broken 

in pieces (Ndraha, 2005 : 110). Kata itu terjadi dari 

dua akar kata cor- dan rupture. Cor- artinya with, 

dan rupture itu berarti the act of breaking or 

bursting. Corruption diartikan sebagai the act of 

corrupting, the state of being corrupt. Kata 

corruption berkaitan dengan kata eruption, letusan, 

ledakan, karena jalan yang hendak dilalui, terlarang, 

tersumbat atau terhalang, karena jalan itu merugikan 



 

30 – Diskursus Syubhat 

fihak kedua atau fihak ketiga secara tidak sah, 

langsung ataupun tidak langsung. Namun fihak 

pertama memiliki motif, kekuatan, dan kesempatan, 

dan kesempatan, untuk memaksakan kehendaknya 

atau menggelapkan caranya, baik secara halus 

maupun kasar, tersembunyi ataupun terang-

terangan. 

Menurut Transparency International adalah perilaku 

pejabat publik, baik politikus, politisi maupun 

pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak 

legal memperkaya diri atau memperkaya mereka 

yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan 

kekuasaan publik yang dipercayakan kepada 

mereka. Dalam situs word.iQ.com (Corruption 

Definition) menyebutkan All forms of government 

are susceptible in practice to political corruption. 

Degrees of corruption vary greatly, from minor uses 

of influence and patronage to do and return favors, 

to institutionalized bribery and beyond. Semua 

bentuk pemerintahan rentan dengan praktek korupsi 

politik. Derajatnya-pun bervariasi, hingga akhirnya 

membentuk point akhir korupsi politik adalah 

kleptokrasi. Robert Klitgaard dalam Cleaning Up 

and Invigorating the Civil Service (World Bank 
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Operations Evaluation Department, November 

1996), mengatakan C = D + M - A, atau                        

C (corruption) = M (monopoly) + D (discretion) - A 

(accountability). The dynamics of corruption in the 

public sector can be depicted in a simple model. The 

opportunity for corruption is a function of the size of 

the rents under a public official's control, the 

discretion that official has in allocating those rents, 

and the accountability that official faces for his or her 

decisions. 

 

 

Dimensi-Dimensi Korupsi 

John Girling dalam Corruption, Capitalism and 

Democracy (1997) memberikan dimensi-dimensi 

analitis yang dapat dipergunakan. Dimensi-dimensi 

itu adalah. Luas penyebaran korupsi, yaitu : 

a)    Insidental-Individual, Korupsi insidental/ 

individual ini dilakukan oleh si pelaku secara 

individual pada suatu lingkungan/lembaga tertentu 

dimana sebenarnya lembaga tersebut relatif 

termasuk ‘bersih’ dalam hal korupsi. Korupsi 

semacam ini hanya dikenal pada negara-negara 
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dengan tingkat korupsi yang sangat rendah misalnya 

Selandia Baru, Denmark, dan Swedia. 

b)   Institusional-Kelembagaan, Korupsi disebut 

institusional apabila melanda suatu lembaga atau 

suatu sektor kegiatan tertentu dimana sebenarnya 

keseluruhan sektor atau lembaga secara lebih luas 

tidak korup. 

c)    Sistemik-Sosial, pada kasus semacam ini korupsi 

sudah menyerang seluruh lapisan masyarakat serta 

sistem kemasyarakatan. Karena dalam segala proses 

kerja sistem dari masyarakat, korupsi menjadi rutin 

dan diterima sebagai alat untuk melakukan transaksi 

sehari-hari. Hal semacam ini disebut dengan korupsi 

sistemik karena sudah mempengaruhi secara 

kelembagaan dan mempengaruhi tingkah laku 

individu pada semua tingkatan sistem politik, sosial, 

dan ekonomi. 

  

Berbagai macam pendekatan dan pencegahan yang 

dilakukan untuk meminimalisasi-kan praktek 

korupsi, dimulai dari aspek reformasi birokrasi, 

reformasi administrasi, supremasi hukum, 

pendekatan teologis dan dari berbagai macam aspek. 

Tetapi semua hal tersebut berlalu begitu saja, seolah 
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manusia (”pelaku korupsi/ penguasa”) tidak takut 

lagi akan penegakan hukum dan yang lebih 

memprihatinkan adalah ketidaktakutan terhadap 

aspek keagamaan yang telah menjadi nilai mutlak 

untuk menjauhi perbuatan merugikan masyarakat 

banyak. Bahkan kita dapat menyaksikan ketika 

koruptor ditangkap akan lebih banyak bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berlaku sedih, dan 

total menyerahkan diri kepada sang khaliq selain 

dari keputusan hukum. Slamet Raharjo pernah 

mengatakan dalam suatu dialog di stasiun Televisi 

nasional (TVRI), bahwa rekan-rekan yang beliau 

kenal (dalam hal ini pejabat yang menjadi tersangka 

korupsi) adalah orang-orang yang ibadahnya sangat 

taat. 

Praktik korupsi seperti suap-menyuap agar 

mempermudah suatu urusan, gratifikasi rentan 

terjadi pada birokrasi, padahal cita-cita dan 

semangat clean goverment dimulai dari reformasi 

birokrasi belum mendapatkan titik terang. 

  

Korupsi : Patologi Genetik? 

Bisa saja seandainya kita meng-analogi-kan bahwa 

korupsi adalah patologi atau penyakit genetika, 
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bersifat keturunan yang lambat laun membentuk 

suatu budaya koruptif ditengah-tengah kehidupan 

bangsa Indonesia. Bahkan dalam tulisan 

Anwariansyah, Antropologi Budaya Korupsi di 

Indonesia, 22/07/2008 (www.wikimu.com), 

mengatakan, Korupsi sebagai faktor penghambat 

pembangunan dan kemajuan bangsa sudah saatnya 

dibedah dan diteliti dengan seksama, baik asal 

muasalnya atau pun penyebarannya. Bisa jadi sifat 

korupsi sudah membentuk gen tersendiri sehingga 

diperlukan juga pakar biologi molekuler untuk turut 

mengungkap dan mengetahui sifat korup dari 

akarnya (sifat bawaan). 

Genetika (dipinjam dari bahasa Belanda: genetica, 

adaptasi dari bahasa Inggris: genetics, dibentuk dari 

kata bahasa Yunani γέννω, genno, yang berarti 

"melahirkan") adalah cabang biologi yang 

mempelajari pewarisan sifat pada organisme 

maupun suborganisme (seperti virus dan prion). 

Secara singkat dapat juga dikatakan bahwa genetika 

adalah ilmu tentang gen dan segala aspeknya. 

Genetika adalah cabang ilmu biologi yang menelaah 

masalah-masalah penurunan sifat dalam diri 

makhluk hidup, gen seseorang tersimpan dalam 
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setiap segmen atau lokus kromosom, gen tersusun 

dari polimer nukleotida yang terdiri dari DNA dan 

RNA. Morgan menyatakan bahwa setiap gen 

menempati lokus yang khas dan kompak serta 

mengandung informasi genetik yang mengatur sifat 

tertentu. 
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E Pluribus Unum 

 

Konsep demokrasi bukanlah konsep yang 

mudah dipahami, sebab ia banyak memiliki konotasi 

makna, variatif, evolutif, dan dinamis. Maka tidak 

mudah membuat suatu definisi yang jelas mengenai 

demokrasi. Demokrasi juga merupakan konsep 

evolutif dan dinamis, bukan konsep yang statis. 

Artinya, konsep demokrasi selalu mengalami 

perubahan, baik bentuk-bentuk formalnya maupun 

substansinya sesuai dengan konteks dan dinamika 

sosio historis di mana konsep demokrasi lahir dan 

berkembang. Sejak runtuhnya dominasi pemikiran 

politik lama dan tradisi agama (yakni saat 

bergulirnya gerakan renaisance dan reformasi), 

diskursus pemikiran politik lebih memberi porsi 

kepada keterlibatan atau partisipasi warga negara 

(citizen) dalam pemerintahan. 

J.J. Rousseau berpendapat bahwa kedaulatan 

tidak dapat direpresentasikan dengan dan oleh 

apapun. Rousseau menulis : 

Sovereignity cannot be represented, for the same reason 

that it cannot be alienated … the people’s deputies are not, 

and could not be, its representatives; there are merely 
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agent; the cannot decide anything finally. Any law which 

the people has not ratified in person is void; it is law in all. 

The English people believes itself to be free; it is gravely 

mistake; it is free only during the election of members of 

parliament; as soon as the members are elected, the people 

is enslaved. 

(Kedaulatan tidak dapat direpresentasikan, untuk 

pikiran yang sama tidak dapat dialienasikan … para 

wakil rakyat tidak, dan tidak akan dapat, menjadi 

representasi rakyat, mereka hanya sekedar agen saja, 

dan mereka tidak dapat menentukan keputusan 

apapun secara final. Beberapa hukum yang 

diratifikasi tidak oleh rakyat secara langsung adalah 

sebuah kehampaan. Rakyat Inggris percaya mereka 

akan menjadi bebas; akan mengubur kesalahan : 

akan bebas hanya selama pemilihan anggota 

parlemen ; segera setelah anggota-anggota terpilih, 

maka rakyat akan menjadi budak.) 

Rousseau kemudian menegaskan bahwa jika 

rakyat harus hidup menurut undang-undang yang 

tidak mereka buat sendiri, mereka tidak akan bebas, 

mereka akan menjadi budak. Keadaan akan sedikit 

berubah jika badan pembuat undang-undang dipilih 

langsung oleh rakyat. Tetapi karena masih orang lain 
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yang membuat undang-undang tersebut, mereka 

yang tunduk pada badan ini masih diingkari 

kebebasannya, diingkari hak alamiahnya sebagai 

manusia. 

Dari uraian diatas coba kita renung sejenak 

tentang kondisi yang terjadi di Negara kita ini. 

Apalagi sekarang PEMILU yang dikatakan sebagian 

orang ialah penentuan nasib bangsa! Calon Legislatif 

yang sejati-nya adalah representasi rakyat dengan 

segala janji, berapi-api dan terkesan superlative, 

namun dalam kenyataannya hanya segelintir saja 

yang benar-benar menyerap aspirasi rakyat. 

Ada suatu fenomena menarik di kancah 

politik tanah air, yaitu kelompok politik (melalui 

partai sebagai instrument politik berbau agamis) 

yang seolah-olah beranggapan mereka-lah yang 

paling benar. Menurut saya hal inilah yang 

menyebabkan potensi disintegrasi. Rasa ke-bhineka-

an luluh lantak, rasa kesebangsaan menjadi terkotak-

kotak. Menurut saya Agama adalah sistem 

pengorganisasian ritual untuk menuju sesuatu yang 

kita percayai (faith). Kenapa sih simbol dan predikat 

ke-agama-an dijadikan senjata untuk memperoleh 

kursi. Tuhan pasti murka ketika Nama-Nya 
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“diperjual-belikan” untuk kepentingan politik, lewat 

stiker, spanduk, banner dan lain sebagainya. Apakah 

hal ini sama dengan vox populi vox dei? Vox populi 

vox dei adalah pemikiran purbasangka = out of date. 

Viber mundi! 

Kita sering lupa membangun kekuatan 

interstatal dengan memperkuat kapasitas 

kesebangsaan. Coba perhatikan Amerika Serikat 

dengan semboyan E Pluribus Unum –Through 

Diversity Toward Unity- yang kira-kita artinya sama 

dengan Bhinneka Tunggal Ika, semboyan yang 

dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1950 oleh 

Presiden Soekarno (PP 66/51). Through Diversity 

Toward Unity sebagai semoboyan Amerika Serikat 

(T.V. Smith dan Eduard C. Lindeman, The 

Democratic Way of Life, 1955), bentuknya hamper 

serupa dengan Bhinneka Tunggal Ika tetapi berbeda 

Way of Life- nya. Jika di Amerika “Unum” diartikan 

Kesebangsaan sebagai hasil proses Melting Pot 

ratusan tahun dari berbagai budaya heterogen 

sedunia yang tumpah ruah di Amerika, di Indonesia 

Tungal Ika diartikan sebagai bentuk Negara dengan 

harga mati, yaitu Negara Kesatuan. Apakah di 

Indonesia terjadi Melting Pot? Jauh dan samar. 
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Masyarakat Indonesia terkotak-kotak oleh budaya, 

suku, dan lain sebagainya. 

Pada tahun ini terjadi beberapa ekspektasi 

besar terhadap perubahan di negeri ini (walaupun 

sebenarnya bukan perubahan besar tetapi ke-

berlanjut-an kepemimpinan) dan potensi apatis juga 

benar dikarenakan kejenuhan atas janji politik. Kita 

hanya bisa berharap dan mampu menjadi controlling 

reference untuk pembangunan Indonesia kedepan. 

Siapapun yang terpilih nanti diharapkan agar bisa 

terwakili dan menjadi perwakilan dari 260 juta 

masyarakat Indonesia, tanpa memandang status 

budaya, agama suku dan lain sebagainya. Yang 

terpenting adalah kembali kepada hakikat Pancasila, 

dan menjaga rasa Ke-sebangsa-an. PEMILU bukan 

menang kalah tetapi terpilih dan tidak terpilih. 

Akhir dari tulisan ini ditutup dengan sebuah 

ungkapan Doing right things and doing things right. 
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Transendensi Manusia Sebagai Makhluk 

 

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dan 

sebagai entitas unik dimuka bumi ini. Makhluk 

berkaki dua yang mampu menelaah luasnya semesta 

dengan otak  yang tidak lebih besar dari buah 

mangga. Rene Descartes mengatakan hakikat 

manusia pada prinsipnya sama dengan hakikat alam 

semesta, yakni substansi yang memiliki sifat dasar 

res extansa dan res cogitans, atau substansi yang 

memiliki keluasan dan substansi yang berpikir pada 

manusia, res extansa teraktualisasi pada tubuh. 

Sedangkan res cogitans pada jiwa. 

 Hebatnya manusia ialah kemampuan 

membuat tafsir-tafsir atas apapun yang dihadapinya. 

Bahkan juga tafsir-tafsir atas apa yang dipercayai 

sebagai Tuhan akar dari keyakinan keagamaan[1].  

Dari tafsir-tafsir itulah seseorang merasa bermakna[2]  

yang selanjutnya bertindak, baik untuk dirinya 

sendiri, berhubungan dengan orang lain atau 

sesuatu yang diyakininya sebagai Tuhan. Manusia 

mampu mengetahui dirinya dengan kemampuan 

berpikir yang ada pada dirinya. Manusia 

menghasilkan pertanyaan tentang segala hal. 
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 Bahkan para Humanis berpegang teguh 

kepada pendirian, bahwa manusia pada hakikatnya 

bukan sebagai viator mundi (peziarah dimuka bumi), 

melainkan sebagai vaber mundi (pekerja atau 

pencipta dunianya). Oleh sebab itu, sudah 

sepatutnya-lah kalau ukuran penilaian dan referensi 

akhir dari semua kejadian manusiawi, dikembalikan 

lagi kepada kekuatan-kekuatan itu sendiri, bukan 

kepada kekuatan-kekuatan di luar manusia. 

(misalnya kekuatan Tuhan atau alam). 

 Kalau menurut eksistensialisme, eksistensi 

mendahului eksistensi dalam arti manusia dengan 

kebebasannya membentuk dirinya, bagi homo 

religiosus, esensi mendahului eksistensi. Manusia 

mempunyai wujud seperti sekarang, karena 

dikonstitusikan oleh peristiwa in illo tempore, ab 

origine. Maka untuk merealisasikan dirinya homo 

religiosus, harus mengaktualisasikan lagi mitos dan 

ritus. Dalam ritus itu menusia dilemparkan dari 

waktu dan tempat profan ke tempat dan waktu             

sakral [3].      

Eliade dalam The Sacred and Profane, 

mengatakan bahwa manusia modern memandang 

dirinya sebagai subjek dan pelaku sejarah. Ia tidak 
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dapat menerima model kemanusiaan di luar kondisi 

manusia itu sendiri. Manusia menciptakan dirinya 

sendiri. Yang sakral dianggap sebagai hambatan 

untuk kebebasannya [4].  Sebaliknya manusia kuno 

membentuk dirinya menurut model mitik. Tindakan 

manusia mempunyai makna kalau didasarkan pada 

contoh yang dilakukan oleh pelaku-pelaku 

sebagaimana dikisahkan dalam mitos. Mitos 

kosmologis merupakan paradigma penciptaan. 

 Berbicara tentang manusia, arti, dan 

peranan keberadaannya adalah secara aktual. Sebab 

sampai sekarang ini manusia tetap menjadi sentral 

pembahasan dalam berbagai masalah. Peristiwa 

besar macam apa pun yang ada di dunia ini dan 

masalah apa pun yang harus dipecahkan di bumi 

kita ini, pada hakikatnya harus berhubungan dengan 

manusia. Telah berabad-abad manusia berusaha 

memecahkan masalah pokok tentang arti dan 

peranan keberadaannya. Hasilnya saling 

bertentangan satu dengan yang lainnya pada satu 

pihak dan saling melengkapi dan di pihak lain. 

Manusia mungkin belum puas dan bahkan tidak 

akan merasa puas, maka ia berusaha terus-menerus 
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mengungkapkan kebenaran tentang arti dan peranan 

keberadaannya [5]. 

 Manusia adalah pencipta dan pemecah 

problem; dari dirinya problem itu muncul dan 

dipecahkan. Setiap problem menyangkut 

keberlangsungan hidupnya. Satu problem 

dipecahkan, problem yang lainnya diciptakan. 

Dengan demikian, manusia itu diatas “tumpukan 

problem”, makin panjang umurnya dan makin tinggi 

status dan perannya makin banyak problemnya. 

Problem atau masalah ialah tidak sesuainya apa 

yang diharapkan (dipikirkan) dengan kenyataan 

yang dialaminya. 

 Kenapa manusia bisa berbuat salah? Karena 

suatu bagian yang penting dari perilaku manusia itu 

adalah reaksi terhadap ”gambar yang terdapat 

dikepalanya”. Perilaku manusia terjadi dalam 

hubungannya dengan suatu pseudo environment 

(dunia semu). Suatu gambaran yang tidak pernah 

sama pada dua orang yang berbeda mengenai apa 

yang dianggap terjadi, bukan apa yang sebenarnya 

ada mengenai realitas segala sesuatu [6]. 

 Setiap kesalahan yang diperbuat manusia 

selalu diakhiri dengan kata menyesal atas segala 
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perbuatan, khilaf dan sebangsanya. Ada yang 

seketika sadar lalu mengakhiri perbuatan tersebut, 

namun ada pula yang meningkatkan eksistensi 

perbuatannya lebih tinggi dari apa yang dilakukan 

pada sebelumnya. Sikut-menyikut untuk 

keuntungan pribadi dipandang hal biasa dalam 

untuk mempertahankan hidup, serta merampas hak 

yang bukan haknya dianggap sepele. Benar bisa jadi 

salah, salah bisa jadi benar. Wajar saja maling ayam 

babak belur, pencuri sandal dihukum sekian tahun, 

sementara koruptor asyik berwisata ke luar negeri. 

Masihkah kita akan menjadi manusia seperti ini, 

ketika dunia sudah menua dan kiamat diambang 

mata? Wallahu’alam bissawab. 

  

Catatan Akhir : 

[1]  Abdul Munir Mulkhan, Satu Tuhan Seribu Tafsir, 

Penerbit Kanisius, Yogyakarta. 2007.  hlm. 21. 

[2] Dalam istilah Rene Descartes disebut Santigo Ergo 

Sum (Aku bermakna makanya aku ada). 

[3]  J. Sudarminta dan S.P. Lili Tjahjadi (Ed), Dunia, 

Manusia dan Tuhan : Antologi Pencerahan Filsafat dan 

Teologi, Penerbit Kanisius, Yogyakarta. 2008. mlm. 

122. 
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[4]  Sudarminta dan S.P. Lili Tjahjadi, op.cit. hlm. 125. 

Lihat juga Mircea Eliade, The Sacred and the Profane, 

The Nature of Religion, New York. Harcourt Books. 

1959. p. 203. 

[5]  Darsono P, Budaya Organisasi : Kajian Tentang 

Organisasi, Media, Budaya, Ekonomi, Sosial dan Politik, 

Diadit Media, Jakarta. 2006.  hlm. 3. 

[6]  Walter Lippmann, Filsafat Publik, terjemahan A. 

Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, 

Jakarta, 1999. Hlm. 96. Judul asli  The Public 

Philosophy. 
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Dialog Politik Imajener I 

 

 

ada saat krisis pada 2008 mengingatkan saya 

pada krisis multidimensi pada tahun 1998. 

Berbagai jenis atraksi, demonstrasi, anarkis 

dan subversif hingga tindakan destruktif 

terjadi di negara ini. Seolah Indonesia tidak 

memiliki harapan dalam membangun 

ekonomi negara berkembang ini. Namun secara 

perlahan Indonesia tetap berusaha bangkit dari krisis 

yang berkepanjangan, meskipun angka statistik 

berusaha menipu dan menekan jumlah kemiskinan 

secara fluktuatif. 

Saat itu (Medio 2008) saya diundang untuk 

menghadiri rapat terbatas Pemerintah Republik 

Indonesia bersama DPR yang dominan dari Fraksi 

PDI-P. Fraksi PDI-P mengusulkan pembentukan 

pansus mengenai kenaikan BBM (Bahan Bakar 

Minyak) yang melambung tinggi. Lalu Presiden RI 

menyampaikan pidato yang beralasan kenaikan 

BBM tidak bisa di tawar lagi, dikarenakan harga 

minyak dunia melambung tinggi. Kemudian 

Amerika Serikat juga mengalami krisis akibat harga 

minyak dunia naik. Alasan lain adalah karena harga 

minyak naik, maka produksi industri USA terhenti. 

P 
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Pernyataan dan alasan Presiden ini dengan 

cepat di benarkan oleh Menteri Keuangan yang pada 

waktu itu dijabat Dr. Sri Mulyani Indrawati. Dengan 

argumentasi yang sangat ilmiah Sri Mulyani 

berusaha menyakinkan para audiens, anggota DPR 

termasuk saya yang pada waktu itu diundang 

sebagai analis. Semula saya kagum dengan 

argumentasi politik ekonomi yang disampaikan para 

menteri, namun ada beberapa alasan yang menurut 

saya kurang masuk akal. Setidaknya menurut 

pemikiran saya. 

Ketika saya mendapat giliran untuk 

memberikan keterangan ahli, saya meniru gaya 

Ichsanuddin Noorsy beserta pemikirannya yang 

saya anggap kecerdasan beliau dalam berpendapat 

sangat saya kagumi. Lalu terjadi sedikit dialog 

pembuka antara saya dengan Presiden dan Menteri 

Keuangan. 

 

Saya   :“Bapak Presiden dan Ibu Menteri 

Keuangan yang saya hormati, 

logika anda menurut saya tidak 

berempati kepada rakyat sedikit-

pun. Rakyat kita di seluruh 

nusantara sedang menderita akibat 

krisis yang berkepanjangan, lalu 
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anda berdua menyampaikan 

alasan-alasan yang kurang logis 

untuk menyakinkan rakyat 

Indonesia tentang keharusan 

kenaikan BBM.” 

Presiden  : “Maksudnya apa, coba anda 

jelaskan!” 

Sri Mulyani  : “Interupsi!” Pimpinan Sidang, saya 

minta Saudara jangan terlalu 

impersonal dalam menyampaikan 

alasan-alasannya di dalam forum 

yang formal ini”.  

Saya  : “Ibu Menteri yang saya hormati, 

saja, saya jauh-jauh datang dari 

jauh diundang untuk memberikan 

keterangan ahli, dan saya minta 

Bapak Presiden untuk bijaksana 

menyikapi hal ini.” 

Presiden  : “Baik, saya minta Anda juga ber-

etika dalam menyampaikan 

argumentasi.” 

Anggota DPR  :  “Saudara-Saudara sekalian otoritas 

sidang ini di tangan DPR, jadi 

jangan semena-mena dalam aturan 

persidangan ini. Saya yang berhak 

menentukan siapa yang harus 
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bicara. Baik. Selanjutnya saya 

minta saudara untuk memberikan 

keterangannya.” 

Saya  :  “Terima kasih pimpinan sidang. 

Begini, saya tidak bermaksud 

memberikan argumentasi yang 

bersifat impersonal, kemudian 

saya tidak menggunakan cara 

berpikir Argumentum ad Populum 

apalagi Argumentum ad 

Verecundiam, tetapi saya mencoba 

menguraikan dalam komunikasi 

awam. 

Anggota DPR  :  “Baiklah, silahkan berikan 

keterangan ahli Saudara!” 

Saya  :  “Pertama, saya ingin menjelaskan 

tentang kesalahan berpikir dari 

Presiden dan Menteri Keuangan 

bahwa kenaikan harga minyak 

dikarenakan harga minyak dunia. 

Saya berpikir bahkan tidak ada 

kaitannya dengan minyak dunia. 

Coba saja anda baca pasal 17 butir 

c pada undang-undang Migas. 

Pasal tersebut adalah pasal yang 

diperjualbelikan dalam komoditas 
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politik ekonomi. Hal ini saya 

kaitkan dengan logika bisnis 

internasional. Kemudian kedua, 

masalah krisis di Amerika Serikat 

bukan karena melambungnya 

harga minyak dunia, namun 

dikarenakan Amerika telah kalah 

dalam industri manufaktur China. 

Kalau kita lihat krisis amerika, dia 

sesungguhnya dia tidak dimulai 

dari subprime. Dia dimulai dari 

kekalahan terhadap industri 

manufaktur china. Sehingga neraca 

perdagangan amerika terhadap 

china negatif 267 Milyard Dollar. 

Dari sana kemudian industri 

manufaktur amerika me-lay-off 

sejumlah tenaga kerjanya dan 

kemudian tenaga kerjanya tidak 

bisa bayar ke-subprime, akibatnya 

subprime rugi 323 Milyard dollar, 

baru terkena freadymey dan 

seterusnya. Jadi relasinya adalah 

industri manufaktur perang antar 

china dengan amerika karena 

subprime dan karena subprime 
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jual surat berharga kemana-mana 

termasuk kesejumlah bank asing di 

Indonesia masuk dia ke Indonesia. 

Anda mungkin ingat ada beberapa 

bank asing yang membeli sejumlah 

surat berharga amerika, saya tidak 

ingin menyebut salah satu bank-

nya, merugi sekitar 225 juta US 

dollar, salah satu bank, belum 

beberapa bank asing yang lain. 

Saya cuma salah satu saja 

menyebut. Itu berarti dia masuk 

karena persoalan berputarnya 

surat berharga yang antara lainnya 

juga masik ke Indonesia. Nah 

posisi ini sangat penting kita 

pahami karena saya memahami 

dengan 3 tahap : (1) Krisis, (2) 

Sistemik, (3) Krisis dan Sistemik. 

Krisis amerika mempunyai 

dampak sistemik, lalu masuk ke-

krisis negara lain belum tentu 

sistemik. Nah, apa yang kita lihat 

pada posisi krisis sesungguhnya. 

Dunia mengakui bahwa yang 

disebut dengan krisis punya 3 
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indikator. Indikator pertama 

adalah nilai tukar, indikator kedua 

adalah perbankan, indikator ketiga 

adalah nilai tukar dan perbankan. 

Pada asal muasal masuk ke 

Indonesia jelas nilai tukar. Saat itu 

saja IMF dalam economic outlook-

nya dalam 2008 menyebutkan 

bahwa yang namanya likuiditas 

menghadapi 3 masalah, bukan 

hanya kliring, tapi founderable, 

artinya ketika anda memasuki nilai 

tukar tadi mau tidak mau, hampir 

semua negara yang berhubungan 

dengan surat-surat `berharga dia 

akan terkena krisis. Itulah yang 

menyebabkan Amerika krisis. 

Bukan karena minyak dunia. 

Demikian keterangan ahli dari 

saya.”                               

Anggota DPR  :  “Terima kasih, ada tanggapan dari 

Pemerintah?” 

Presiden  :  “Mohon izin bicara pimpinan 

sidang.” 

Anggota DPR  :  “Silahkan!” 
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Presiden  : “Saya mendengar keterangan ahli 

semakin membingungkan, apalagi 

bagi publik. Keputusan 

pemerintah untuk menaikkan BBM 

sudah mendekati final untuk 

menyelamatkan rakyat dari krisis 

berkepanjangan.” 

Sri Mulyani  : “Izin bicara pimpinan sidang, saya 

juga ingin mengatakan bahwa 

logika saudara ahli kurang tepat. 

Seolah dia menyalahkan pasal 17 

yang dia katakan tadi adalah 

kesalahan utuh dari 

pemerintah.”Ruang sidang di 

gedung DPR pun ricuh. 

Saya  :  “Interupsi pimpinan sidang!” 

Anggota DPR  : (menganggukkan kepala) 

Saya  : “Saya bahkan tidak mengerti apa 

yang dikatakan Presiden bersama 

Menteri-nya. Apakah pemerintah 

yang syubhat ini tidak 

menggunakan logika yang obyektif 

dalam menentukan sebuah 

kebijakan?” 

Anggota DPR : “Saudara ahli, tadi kami sudah 

memperingatkan agar anda 
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santun dalam perkataan. Sikap 

anda akhirnya tidak mendapatkan 

toleransi. Sama saja anda 

menghina Kepala Negara.” 

 

Ruang sidang menjadi ricuh kembali. Pimpinan sidang-

pun sibuk mengetuk palu dan mengisyaratkan agar 

peserta sidang untuk tenang. Akhirnya sidang dihentikan, 

Presiden beserta jajarannya berdiri dan meninggalkan 

ruang sidang. Karena sidang di skor untuk waktu yang 

belum ditentukan. 

Saya juga berdiri dan meninggalkan ruang 

sidang, namun ketika meninggalkan ruang sidang, 

saya melihat sejumlah pasukan berseragam dengan 

badan tegap berjalan kearah saya. Saya merasakan 

ada yang tidak beres, lalu saya berusaha berjalan 

cepat menuju bagian belakang gedung Nusantara II. 

Kemudian melihat pasukan-pasukan tadi mengejar 

saya, saya-pun mempercepat langkah. Sempat 

terpikir, apakah menjadi orang yang kritis akan 

selalu diperlakukan seperti ini? Apa salah saya? 

Ketika saya berada di belakang gedung DPR, 

saya melihat beberapa unit mobil patroli sedang 

mengincar saya. Saya berusaha lari sekuat tenaga. 

Sirine mobil partoli seolah memekakkan telinga 

saya, dan saya terus dikejar-kejar oleh pasukan-
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pasukan itu dan dikepung oleh sekumpulan orang 

berseragam dengan menopang senjata. Alhasil saya 

terjatuh, dan tersadar dengan jantung berdegup 

kencang serta bercucuran keringat. Rupanya saya 

berada di atas tempat tidur dan tersadar dari mimpi. 
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Dialog Politik Imajener II 

 

Catatan ini pun sudah terlalu lama, karena pada saat 

itu polemik tentang Pilpres. Semula saya tidak ingin 

mempublikasikannya, karena catatan ini hanya 

catatan percakapan sederhana antara saya dengan 

Ibu Megawati (Presiden RI ke 5). Namun atas 

desakan sebagian kalangan, maka saya publish 

kembali catatan ini supaya dapat dibaca oleh 

khalayak ramai. 

 

Pada saat itu, dua hari menjelang Tim Kuasa Hukum 

Koalisi Merah Putih (KMP) mengajukan 

permohonan ke Mahkamah Konstitusi, saya diminta 

Megawati menemuinya, lalu terjadilah dialog 

singkat. 

 

Megawati  : “Le’, Iki piye yoh Copras Capres, sudah 

jelas JKW-JK menang kok masih ribut 

aja.” 

Saya  : “Namanya juga demokrasi Bu De, 

semua orang punya hak 

konstitusional.” 

Megawati : Ya jangan sampai gugat menggugat 

dong, wong sudah jelas siapa 

pemenangnya.” 
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Saya  : “Sah-sah saja kok Bu De, jika ada 

indikasi kecurangan, toh KPU sama 

DKPP diam saja.” 

Megawati  : “Tapi yang fair dong, pake dibawa-

bawa ke MK segala.” 

Saya  : “ Itu juga sah kok Bu De, MK 

merupakan Lembaga Negara yang 

melakukan kekuasaan kehakiman 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

24 C UUD 1945 untuk 

menyelenggarakan hukum dan 

keadilan. Memangnya bisa selesai 

kalau dibawa ke rumah Bu De? 

Hehehe.” 

Megawati : “Hehehe, ya paling tidak kita bisa 

selesaikan secara kekeluargaan, win 

win solution begitu lah sambil makan 

ketoprak enak toh?” 

Saya  : “Sama kerak telor ya?” 

Megawati  : “Hihihi, ndas mu Le. Oh iya, itu MK 

kok main terima saja pengaduan 

perkara tersebut, mending mikirin 

ketupat lebaran.” 

Saya  : “Namanya juga sudah kewajiban Bu 

De, mau tidak mau sudah kewajiban 

melayani. Toh yang mengajukan 
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sudah mengikuti prosedur sesuai 

Peraturan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 05/PMK/2004 Tentang 

Prosedur Pengajuan Keberatan Atas 

Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden.” 

Megawati  : “Katanya kuasa hukum tidak boleh 

mengajukan, karena yang memiliki 

Legal Standing kan si Bowo sama Hata. 

Piye toh Le?” 

Saya  : “Boleh kok Bu De, asalkan sudah 

ditandatangai keduanya. Kan dalam 

azas Hukum Acara Mahkamah 

Konstitusi disebutkan bahwa azas 

beracara boleh diwakilkan sesuai 

Pasal 29 dan Pasal 43 Undang-Undang 

Mahkamah Konstitusi”. 

Megawati : “Pusing saya ngeliat penggugat-

penggugat itu Le. Cape dech!” 

Saya  : “Bu De, dalam bersengketa atau 

berperkara di MK para pihak tidak 

disebut Penggugat atau Tergugat, 

melainkan Pemohon dan Termohon. 

Makanya beracara di MK 

menggunakan istilah Permohonan 
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bukan gugatan seperti di dalam 

Hukum Acara Perdata”. 

Megawati  : “Gitu ya Le, terus?” 

Saya  : “Proses beracara di MK juga dibedakan, 

ada yang disebut perkara volunter 

yaitu perkara pengujian undang-

undang, sengketa lembaga Negara 

dan pendapat DPR jika Presiden 

melakukan pelanggaran hukum. 

Kemudian perkara contensious. Nah, 

disini yang disebut Pemohon dan 

Termohon. Perkara yang dimaksud 

disini adalah pembubaran partai 

politik dan sengketa pemilu”. 

Megawati  : “Sampean dipihak sopo toh Le? Heran 

saya”. 

Saya  : “Saya netral kok Bu De. Pun jika kita 

berbeda pendapat, namun kita tetap 

memiliki kesamaan.” 

Megawati  : “Kesamaan apa? Ideologi?” 

Saya  : Bukan”. 

Megawati  : “Terus, apa dong?” 

Saya  : “Karena kita sama-sama memiliki tahi 

lalat di bawah dagu sebelah kiri”. 

Megawati : “Hahahaha, iya juga ya Le, Dik Rano 

Karno juga”. 
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Akhirnya obrolan politik antara saya dengan Bu De 

Megawati berubah menjadi obrolan tahi lalat. 

Sehingga kami sepakat untuk membuat Asosiasi 

Masyarakat Pemilik Tahi Lalat (ASMAPETAL). 

Anggotanya saat itu adalah Saya, Ibu Megawati, 

Rano Karno. Namun tidak tertutup kemungkinan 

bagi masyarakat seluruh Indonesia untuk bergabung 

dengan syarat mutlak memiliki tahi lalat dibawah 

dagu sebelah kiri, dan yang terpenting wajib tahi 

lalat milik sendiri. 
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Joria 

 

 

Pada momen kampanye, dengan penuh 

semangat seorang calon pemimpin rakyat 

memberikan orasi dalam pertemuan dengan 

masyarakat desa. Setiap beliau ceramah, masyarakat 

tidak bertepuk tangan tetapi serentak meneriakan 

kata JORIA sambil mengepal dan mengangkat 

tangan. Maka sang calon pemimpin itu melihat hal 

tersebut semakin bersemangat dalam sambutannya. 

Beliau menganggap itu adalah bagian dari 

antusiasme masyarakat yang serius dalam 

mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Hampir 

satu jam pejabat tersebut berpidato dengan semangat 

yang berapi-api, tidak kurang dari lima puluh kali 

masyarakat meneriakkan kata JORIA. 

Sang calon pemimpin rakyat mengatakan 

bahwa jika ia terpilih nanti maka desa ini jalannya 

akan diaspal hotmix. Masyarakat berteriak : 

“JORIA!”. Kemudian ia mengatakan bahwa jika ia 

terpilih nanti maka desa ini akan dibangun sarana 

air bersih. Masyarakat berteriak : “JORIA!”. Lalu ia 

berkata lagi bahwa jika ia terpilih nanti maka akan 
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dibangun koperasi desa dan meningkatkan 

wirausaha masyarakat desa agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini. 

Masyarakat berteriak : “JORIA!”, dan seterusnya. 

Namun teriakan JORIA lebih keras terdengar 

ketimbang pengeras suara. 

Setelah selesai memberikan sambutan, maka 

seluruh masyarakat yang mengikuti mata rantai 

acara tersebut berhamburan dan menuju lokasi 

kegiatan berikutnya, yaitu, pertandingan olah raga 

tingkat desa. Sang calon pemimpin rakyat dengan 

bangga mengatakan kepada Kepala Desa bahwa 

masyarakat desa ini sangat cerdas, dan selalu 

mendengarkan apa yang dikatakan oleh pemimpin. 

Namun Kepala Desa hanya tersenyum saja. 

Lalu calon pemimpin rakyat beserta 

rombongan dibawa ke sebuah lapangan bola untuk 

menyaksikan pertandingan antar desa. Ketika 

sedang berjalan menuju lapangan bola, rombongan 

calon pemimpin rakyat tersebut melewati jalan desa 

dengan kondisi tanah gembur. Lalu Kepala Desa 

dengan sigap mengatakan kepada pejabat bahwa 

hati-hati ketika melewati jalan ini dan harus lihat-

lihat kebawah karena banyak JORIA.  
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Calon pemimpin rakyat itu-pun bingung. 

Lalu beliau bertanya kepada Kepala Desa, apa arti 

JORIA itu. Dengan nada suara yang agak pelan, 

Kepala Desa  itu berbisik kepada sang pejabat bahwa 

JORIA itu adalah (maaf) kotoran Kucing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mendra Wijaya -   67 

Etimologi Narsis 

 

 

Semakin berkembangnya peradaban, banyak 

hal yang semakin berkembang pula, antara lain 

canggihnya teknologi yang memberikan kemudahan 

kepada umat manusia dalam mengatasi masalah 

kehidupan. Hanya saja ada beberapa hal yang 

memacu curiosity saya mengenai istilah dalam 

bahasa yang juga semakin berkembang, sehingga 

membawa manusia kepada arus ketidakmengertian 

dalam penggunaan bahasa. 

 Sebagian dari kita bahkan dengan 

sombongnya ketika mempelajari Bahasa Inggris, 

seolah-olah dia sudah kebule-bule-an (Lihat catatan 

saya sebelumnya : Resistensi Lingual), padahal jika 

kita tanya konten pembicaraannya, saya yakin pasti 

tidak mengerti. Boro-boro Bahasa Inggris, Bahasa 

Indonesia saja kadang tidak jelas juntrungannya, 

baik dari sisi gramatikal, sintaktis hingga kontennya. 

Kemudian pada hari ini ada berbagai macam 

penggunaan bahasa untuk menentukan kelas, yaitu, 

bahasa ilmiah yang menentukan kelas atau derajat 

akademik seseorang, lalu kelas bahasa gaul sehari-
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hari yang menetukan kelas pergaulannya. Kalau di 

Amerika dikenal dengan istilah Slang. Tetapi 

penggunaannya jelas. Coba perhatikan penggunaan 

bahasa di negeri kita sendiri. Saat ini penggunaan 

kata ; scara gitu lho, lebay, alay, narsis dan 

sebangsanya telah menjadi komoditas pasar 

kalangan orang muda. 

Maka saya bertanya kepada beberapa orang 

yang sering menggunakan kata-kata itu apakah 

mereka tahu artinya? Menurut saya inilah yang 

dikatakan perusakan bahasa, menghancurkan sistem 

komunikasi lisan dan tulisan, meluluhlantakkan 

verbalitas. Semula saya mengetahui hanya Akronim 

yang merusak sistem berbahasa. Tetapi ada banyak 

hal yang telah berubah. Padahal bahasa itu adalah 

instrumen yang sangat penting dalam ruang sosial. 

Bahasa adalah Thinking Kit. 

Mengenai kata Narsis, saya pernah bertanya 

kepada anak-anak gaul (katanya, meskipun saya 

tidak tahu bagaimana parameter gaul dalam 

perspektif yang sebenarnya), apakah arti dari Narsis 

dan Etimologi-nya. Jawabannya anda-pun pasti 

mengetahuinya. Mereka hanya menjawab, anu... apa 

ya... ee.... lupa.... pokoknya gitu deh. 
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Nah sekarang biar semuanya terang, maka 

disini jelaskan asal muasal kata (etimologi) Narsis. 

Dalam Legenda Yunani Kuno, Narcissus adalah 

seorang pria tampan sejagat raya yang digandrungi 

oleh setiap dewi langit dan putri-putri di dunia, 

namun dia jatuh cinta pada dirinya sendiri. 

kekuasaan dengan dirinya telah menyatu, dan ketika 

kekuasaan berakhir, dirinya-pun lenyap. 

Narcissus melanjutkan hidupnya yang tidak 

mengindahkan cinta, dan mengabaikan hysteria 

kaum wanita. Sudah banyak jatuh korban. Echo 

salah seorang diantaranya. Di berbagai pelosok para 

gadis berkumpul memanjatkan doa. Tiadakah 

seorang di antara mereka layak untuk disayang? 

Apakah cinta dan kasih sayang antar lelaki dan 

perempuan hanya untuk kalangan istana Olympia? 

”Kami terhina!” ”Kami tersiksa!” ”Kami terluka!” 

demikan ratapan mereka. 

Dinding istana jebol juga, ditembus oleh doa 

suci kaum wanita. Hati sejumlah petinggi istana 

tergugah. Terlebih Zeus! Sidang darurat kabinet-pun 

digelar. Keputusan diambil secara aklamasi : 

”Barang siapa (lelaki) tidak mencintai seorang-pun 

(perempuan), biarkanlah (dia) jatuh cinta pada 
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dirinya sendiri” (May he who loves not others love 

himself). Seorang yang teragung dan terbijak di 

antara pada dewi kayangan bernama Nemesis (yang 

berarti dewi murka yang budiman, righteous anger) 

ditugaskan mengeksekusi keputusan tersebut. 

Demikianlah pada suatu saat, ketika 

Narcissus membungkukkan dirinya untuk meneguk 

air di sebuah kolam yang jernih, begitu ia melihat 

banyangannya sendiri, ia jatuh cinta (pada 

bayangannya). ”Baru aku tahu,” demikian Narcissus 

berkata pada dirinya sendiri, ”betapa perihnya hati 

kaum wanita karena terluka oleh sikapku nan 

sombong dan mempermainkan mereka.” ”kini aku 

tahu,” akunya, ”jatuh cinta berarti bersama dan tak 

terpisahkan biar sekejap-pun untuk selama-

lamanya.” 

Dengan demikian, Narcissus berada dalam 

masalah besar. Ia terkutuk. Pertama ia jatuh cinta 

pada bayangannya sendiri, bukan pada orang lain. 

Kedua, ia terikat pada sesuatu yang semu, tidak 

nyata. Ia tak terpisahkan lagi dengan bayangannya, 

karena ia (Narcissus) sangat mencintainya. Ketiga, ia 

tidak bisa membawa kekasihnya pergi bersama, 

karena bayangannya tidak nyata. Keempat, jika ia 
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pergi, bayangannya hilang (dari kolam). Itu berarti ia 

kehilangan cinta. 

Kelima, agar tidak kehilangan, mau tidak 

mau Narcissus harus tinggal di kolam itu selama-

lamanya. Keenam, hanya kematian yang 

memisahkan mereka. ”Only death can set me free,” 

itulah ucapan terakhir Narcissus, yang disusul 

dengan ”farewall, farewall,” terdengar sebagai kesah 

bernada penyesalan tapi sudah terlambat, diulangi 

oleh Echo yang setia menunggu disana. ”Farewall, 

farewall.” Que sera, sera! 
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(Mana)jemen 

 

Hidup adalah proses mata rantai yang terus 

berkelanjutan, dan kita tidak tahu kapan salah satu 

mata rantai itu terputus yang secara otomatis mata 

rantai yang lain terhenti sehingga kelanjutan hidup 

akan terhenti. Siklus ini akan tertata rapi ketika ada 

manajemen didalamnya. 

Manajemen sesuai dengan konsepsinya 

adalah suatu pengaturan yang utuh, sehingga ketika 

dijalankan sesuai dengan porsinya, maka siklusnya 

akan stabil dan menghasilkan Target sama dengan 

Hasil, atau Target lebih Besar ketimbang Hasil, atau 

malah Target lebih kecil ketimbang Hasil. 

Jika individu bersama individu yang lain 

ingin menciptakan keselarasan dalam hidup, maka 

mutlak manajemen dibutuhkan didalamnya. Bisa 

saja kita gunakan Konsep Manajemen dari George R. 

Terry dalam kehidupan pribadi. Tetapi satu individu 

dengan individu lainnya dapat dikatakan sebuah 

organisasi emosional sebagai contoh organisasi skala 

kecil. 

Satu orang dan satu orang lainnya menjadi 

dua orang sebagai organisasi kecil itu. Lalu apa yang 
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harus dilakukan selain komitmen? Komitmen juga 

membutuhkan manajemen. Memulai sesuatu itu 

dengan Perencanaan (planning), kemudian Rencana 

itu di Organisasi-kan (organizing), lalu di-Gerakkan 

(actuating) serta di-lakukan Pengawasan 

(controlling). 

Di dalam hal ini kita tidak saja melihat 

output, result dan outcome-nya saja, tetapi lebih 

dibutuhkan adalah Nilai Guna. Apakah sesuatu 

yang disusun itu memiliki nilai serta kegunaan. Jika 

tidak, tinggalkan saja sejauh mungkin. Ibarat sebuah 

konstruksi, apalah gunanya gedung megah berlapis 

emas tetapi pondasinya rapuh. Tetapi jika kokok 

maka pertahankanlah ke-kokoh-an itu. Karena 

membangun sesuatu lebih mudah ketimbang 

menjaga-nya. 

Konstruksi yang kokoh ini harus tetap dijaga 

hingga ke-akar-akarnya, sehingga tidak akan goyah 

hanya dengan gejala alam atau turbulensi lainnya. 

Lalu bagaimana menjaga konstruksi yang kokoh ini? 

Kembali lagi ke-awal. Manajemen-lah yang 

dibutuhkan disana. Sehingga siklus ini menjadi utuh 

dan akselerasi kebahagiaan akan tercapai dengan 

sendirinya, sekuat mata rantai yang tidak karat. 
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Pertemuan Iblis Internasional 

 

 

Tengah malam, saya menerima pesan dari 

langit yang mengabarkan bahwa dalam waktu dekat 

akan ada rapat luar biasa Iblis tingkat internasional. 

Atas kabar tersebut saya menghubungi Azazil 

(Nenek moyang Iblis dari bangsa Jin dan Azazil 

adalah Iblis yang memiliki ilmu dan tingkat 

keshalehan yang tinggi oleh karena itu ia agak 

disegani oleh malaikat) untuk untuk meminta 

konfirmasi atas kebenaran kabar tersebut. Azazil-

pun membenarkan dan mengizinkan saya untuk 

hadir dalam pertemuan internasional tersebut, 

bahkan saya diminta untuk menjadi notulen rapat. 

Tentu menjadi pertanyaan mengapa saya 

dekat dengan Iblis? Bukan berarti saya Satanic Fans 

Club atau Luciferian, melainkan saya tidak pernah 

memusuhi Iblis, malah saya berterima kasih dengan 

Iblis, berkat Iblis-lah ibadah saya menjadi khusyuk. 

Tanpa godaan Iblis hidup ini terasa hambar, linier 

dan tidak ada tantangan dalam beribadah. Bahkan 

Iblis agak kurang percaya diri jika menggoda saya, 

karena beberapa Iblis yang menggoda saya akhirnya 

memutuskan untuk menjadi mu’alaf. 
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Hari yang ditunggupun tiba. Ribuan Iblis 

datang dari berbagai Negara penjuru dunia yang 

dibagi menjadi 5 kelompok wilayah yaitu Eropa, 

Amerika, Atlantik, Asia dan Afrika. 5 menit sebelum 

rapat dibuka, panitia meminta penundaan 15 menit 

karena Jin Ifrit masih dalam perjalanan. Ifrit diminta 

sebagai Keynote Speaker dalam pertemuan ini. 

Karena berdasarkan keputusan Mahkamah 

Internasional Iblis, bahwa Ifrit adalah Jin yang paling 

durhaka kepada Tuhan, oleh sebab itu Ifrit dianggap 

kompeten untuk menjadi Pembicara Kunci. 

Setelah peserta rapat lengkap, acarapun 

dimulai yang dibuka oleh Zaknabur sebagai Ketua 

Panitia Rapat Luar Biasa. Zaknabur adalah Iblis yang 

bertugas sebagai Kepala Divisi Permusuhan, 

Perselisihan dan Caci Maki Antar Manusia. Setelah 

Zaknabur selesai membuka acara, protokol acara 

mempersilahkan Azazil untuk memberikan kata 

sambutan. Azazil mengatakan pada era milenium 

ketiga ia kurang bersemangat karena melihat kinerja 

Iblis menurun drastis. Dulu, ketika Iblis dilempar 

dari surga karena ketidaktaatan semangat mereka 

berapi-api untuk menghasut dan menjerumuskan 

manusia. Namun seiring dengan perjalanan waktu, 

banyak Iblis yang malas-malasan hingga tunjangan 

kinerja mereka dihapuskan. 
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Konsep Good Satanic Governance dengan 

Misi menciptakan hasutan, penjerumusan umat 

manusia berkualitas prima semakin memudar 

sehingga hanya tinggal slogan saja. Untuk itu rapat 

luar biasa dianggap perlu diselenggarakan namun 

bukan untuk restrukturisasi kelembagaan Iblis. 

Azazil yakin jika tidak ada perubahan, maka bangsa 

Iblis kehilangan tempat Neraka, padahal sejatinya 

Iblis adalah tuan rumah Neraka. 

Setelah Azazil memberikan sambutan 

pendek, lalu dilanjutkan oleh Ifrit. Ifrit juga kelihatan 

kurang bersemangat. Sebagai Iblis yang paling 

populer, Ifrit lalu memanggil wakil-wakil Iblis 

lainnya, yaitu: Tsabar, Dasim, Al ‘Awar dan 

Miswath beserta Perwakilan Iblis di Eropa, Amerika, 

Atlantis, Afrika dan Asia. Masing-masing 

perwakilan membawa Laporan Akuntabilitas dan 

Kinerja Iblis. Lalu diserahkan satu persatu ke Ifrit 

dan Ifrit menyerahkan kembali ke Azazil. Azazil 

terlihat cemberut, karena beliau tahu bahwa kinerja 

para Iblis terus menerus menurun sementara 

anggaran tiap tahun semakin meningkat, belum lagi 

keadaan sedang devisit. 

Setelah 2 jam rapat berjalan, lalu acara 

dihentikan sejenak untuk coffee break. Dalam 

keriuhan coffee break diantara ribuan Iblis, sambil 



 

Mendra Wijaya -   77 

menikmati secangkir kopi luwak saya duduk 

disebelah Ifrit. Kemudian saya bertanya kepada Ifrit 

apa penyebab kinerja Iblis menurun. Dengan wajah 

lesu sambil menyalakan sebatang rokok, Ifrit 

mengatakan bahwa bangsa Iblis sudah kehilangan 

jati diri sehingga tidak mampu menjalankan tugas 

dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena 

perilaku manusia diluar dugaan para Iblis, perilaku 

manusia sudah melebihi Iblis. Bahkan sekarang 

banyak manusia yang menghasut Iblis dan 

menghancurkan sistem kerja Iblis serta 

menjerumuskan Iblis kearah kesesatan manusia. 

Oleh sebab itu kami takut nantinya bukan 

kami dari golongan Iblis ini yang menjerumuskan 

manusia ke Neraka, melainkan manusialah yang 

menjerumuskan kami ke Neraka. Kami dari 

golongan Iblis sudah membuat kontrak politik 

dengan Tuhan dan kami akan mendapatkan tempat 

yang layak. Manusia yang kami sesatkan akan 

mendapat tempat di Neraka, namun Neraka 

bukanlah tempat kami. Neraka yang dipenuhi api 

sedangkan kami berasal dari api. Sungguh, manusia 

telah mengarahkan kami kepada kesesatan absolut. 

Lalu sesi berikut dilanjutkan dan saya juga 

menjadi kurang bersemangat sepanjang kegiatan 

berlangsung. Karena saya tersentuh mendengar 
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penjelasan Ifrit tentang penderitaan Iblis di alam 

semesta. Kemudian saya memperbanyak Istighfar 

sembari berkontemplasi, jika manusia tidak lagi 

takut kepada Allah dan perilakunya melebihi Iblis, 

lalu bagaimana masa depan surga? La ila ha illa anta 

subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 
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Bagian KETIGA 
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Perdebatan Akal 

 

Setelah dzuhur, saya ikut diskusi santai di 

gedung rakyat bersama rekan-rekan lain sembari 

menikmati waktu istirahat. Diskusi ini tidak resmi, 

tetapi setiap orang boleh mengajukan pendapat 

menurut persepsinya sendiri-sendiri bahkan boleh 

membantah argumentasi orang lain. Yang menarik 

dari rangkaian diskusi ini adalah ada seorang staf 

senior yang menyatakan pendapat semau-maunya, 

karena beliau senior, sehingga seluruh peserta segan 

untuk menyanggah pernyataan beliau. 

Beliau membuat pernyataan bahwa tidak 

perlu kita belajar setinggi langit atau menuntut ilmu 

dengan berkeliling dunia, sementara Tuhan telah 

memberikan kita akal, dengan demikian cukup 

untuk kita mengungkapkan sesuatu hal terkait 

dinamika semesta. Kemudian beliau mengatakan 

bahwa tidak perlu juga kita berdebat dengan 

mengacu kepada literatur-literatur keilmuan karena 

akal sudah cukup lengkap menjelaskan semua 

dimensi kehidupan. 

Semua peserta diskusi hanya tersenyum 

dengan sedikit mengangguk-anggukan kepala. Tiba-
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tiba saya diminta pimpinan diskusi untuk 

memberikan pendapat. Karena tidak ada hubungan 

struktural antara saya dengan staf senior tersebut, 

maka saya tidak memiliki beban apapun untuk 

menyatakan bahkan membantah pernyataannya. 

Jika kita mulai dari perspektif filsafat, Rene 

Descartes (1596 – 1650) mengatakan cogito ergo sum 

(aku berpikir, maka aku ada) dan santigo ergo sum 

(aku bermakna, maka aku ada). Lalu Descartes 

berpendapat bahwa satu-satunya sumber 

pengetahuan adalah dari dalam diri manusia itu 

sendiri. Descartes mengatakan bahwa kemampuan 

berpikir manusia yang sekarang tidak lagi semurni 

dan sekokoh sebagaimana jika manusia 

menggunakan nalarnya sendiri sejak dilahirkan 

karena sejak kecil cara berpikir manusia sudah 

dipengaruhi oleh cara berpikir orang lain yang 

ditanamkan melalui pendidikan. 

Kalau konsep yang digunakan oleh 

Descartes tersebut saya gunakan untuk menyikapi 

staf senior tadi bisa saja benar. Tapi maknanya tidak 

demikian, Descartes sebagai penganut rasionalisme 

memiliki dimensi lain dalam memaknai hal tersebut. 

Kekuatan akal memang penting, tetapi eksistensi 
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dan perkembangan akal agar tidak statis sangat 

penting dengan didukung oleh sumber-sumber 

pengetahuan lainnya. 

Namun jika dilihat dalam perspektif Islam, 

maka menurut Sayyid Muhammad Husain 

Thabathaba’i dalam Al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an 

bahwa dalam ajaran Islam akal memiliki tempat 

yang khusus. Akal menurut Islam, berada di 

samping wahyu yang termasuk salah satu dalil-dalil 

dan hujjah (Hujjah berarti dalil dan petunjuk). Akal 

adalah hujjah internal manusia yang membawa 

mereka pada jalan menuju kesempurnaan dan 

syariat (agama) mereka, adalah hujjah eksternal yang 

untuk menyelamatkan manusia dari pusaran 

pencemaran dan mendorong mereka menuju 

kesempurnaan dan kebahagiaan. Atas dasar ini 

hujjah eskternal dan internal tidak mungkin saling 

bertentangan. Akal merupakan kekuatan yang 

paling mulia dalam wujud manusia. 

Pada kebanyakan ayat Al-Quran, Allah 

menghukum manusia disebabkan karena mereka 

tidak berpikir. Dengan beberapa ungkapan seperti, 

afala ta’qilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbaruna al-

Qur’an (Apakah kalian tidak berpikir redaksi kalimat 
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ini dan redaksi kalimat yang serupa digunakan 

sebanyak 20 kali dalam al-Quran). Allah mengajak 

mereka untuk berpikir dan menggunakan akalnya. 

Namun, lima ayat pertama kali turun yang 

diterima oleh Nabi Muhammad dalam surat Al-

‘Alaq di gua hira, menunjukkan bahwa betapa 

pentingnya membaca, Iqra. Iqra berasal dari kata 

qara’a – yaqrau – iqra. Artinya bacalah atau membaca. 

Bahkan Allah menurunkan surat Al-‘Alaq sebelum 

surat-surat lain, yang memerintahkan hamba-

hamba-Nya untuk membaca sebelum 

memerintahkan yang lain. Hal ini tentu karena 

mengingat betapa pentingnya membaca. Iqra bukan 

sekadar bacalah, tetapi, budayakanlah menelaah, 

menganalisis, mengkaji, dan meneliti. Itu semua 

akan diperoleh dengan baik manakala pelakunya 

rajin membaca dan membaca. 

Menurut hemat saya bahwa staf senior 

tersebut selain tidak tahu makna surah Al-‘Alaq, 

beliau juga tidak melihat himbauan dan desakan 

terus menerus dari Perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia (PNRI) kepada bangsa Indonesia. laporan 

berjudul World’s Most Literate Nations yang 

disusun oleh Central Connecticut State University 
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tahun 2016, merilis bahwa peringkat literasi 

Indonesia berada di urutan ke 60 dari 61 negara yang 

diteliti. 

Perspektif setiap orang wajib kita hargai. 

Rasulullah pernah mengatakan kaiffama taqunnu 

yu’ala ‘alaikum (seperti apa kredibilitasmu, maka 

seperti itulah orang menghargai kamu, sich!). Jadi 

kalau setiap omongan staf senior tadi selalu 

mendapat cibiran, berarti sesuai dengan nasehat 

Rasul. Kesimpulan saya bahwa pembicaraan akal itu 

sendiri adalah sebuah paradoks. Akal memang 

penting, tetapi akal tetap harus diasah dengan 

berbagai ilmu dan pengetahuan sehingga akal 

menjadi kokoh. Maka media utama mengasah dan 

mengokohkan akal adalah dengan membaca (Iqra). 



 

86 – Diskursus Syubhat 

Meluruskan Logika Yang Tidak Logis 

 

Keraguan terhadap sesuatu adalah sifat 

alamiah yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai 

fitrah (nativisme). Namun keraguan-keraguan 

tersebut terjawab melalui beberapa metode. Tidak 

seketika kita menggunakan logika semata semua 

persoalan selesai, apalagi logika yang tidak berdasar, 

tidak sistematis, tanpa proses epistemologis. 

Misalkan kita melihat suatu peristiwa, lalu dengan 

akal pikiran kita menjawab sesuka hati yang 

menurut kita itu adalah jawaban logis. 

Skeptis terhadap suatu hal sangatlah penting 

sebagai bagian dari dialektika kehidupan yang 

Tuhan ciptakan. Jika kita paham sejarah dan filsafat, 

Descartes, Spinoza, dan Liebniz berargumentasi 

bahwa penalaran manusia dan ilmu pengetahuan 

mampu untuk memahami teka-teki kehidupan. 

Misalnya pada masa Enlightenment atau zaman 

Pencerahan, merupakan suatu zaman ketika 

pengetahuan ilmiah yang berkembang 

memunculkan kritik yang keras terhadap 

kepercayaan iman. 
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Kaum Empiris menyatakan bahwa semua 

pengetahuan tentang kenyataan datang dari 

pengalaman observasional. Mereka meragukan 

eksistensi Tuhan. Namun para skeptik abad 

kedelapan belas tidak menyebut mereka ateis. 

Banyak diantara mereka menyebut diri deis yang 

berarti bahwa mereka percaya akan suatu pengada 

tertinggi yang tidak dikenal (dan mungkin 

impersonal). Zaman ini dapat dipandang, baik 

sebagai kulminasi optimisme pemikiran modern 

terhadap rasio manusia maupun letusan 

pemberontakan yang paling hebat atas cara berpikir 

metafisis abad pertengahan yang sudah dirintis sejak 

Renaissance. Tentu saja keyakinan optimistis itu 

sangat banyak dipengaruhi oleh kemajuan pesat 

yang dicapai oleh ilmu-ilmu alam dan teknologi. 

Dewasa ini, dengan alasan ilmu dan 

teknologi semakin berkembang maka bermacam-

macam orang yang memiliki cara berpikir sesuka 

hati dengan modal ilmu setipis kulit bawang, lalu 

menyalah-nyalahkan hal ikhwal yang sudah menjadi 

kesepakatan kolektif. Ketika ditanya dari mana 

sumber informasi yang ia peroleh? Jawabannya 

searching di Google. Inilah suatu pekerjaan alamiah 
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yang paling menjijikan dilapangan ilmu 

pengetahuan. 

Saya memberikan sedikit contoh 

bahwasanya Tuhan telah menegaskan yang 

menghancurkan dunia adalah manusia itu sendiri, 

Tuhan tidak pernah mendesign kehancuran. Allah 

justru memperingatkan umat manusia agar jangan 

membuat kehancuran dimuka bumi. Alasan 

fundamental yang saya ambil dari Al Qur’an yaitu 

pada surah Al Baqarah ayat 11 : Dan jika dikatakan 

kepada mereka, Janganlah kamu membuat 

kerusakan di muka bumi. Lalu dalam ayat 12 : 

Ingatlah! Sesungguhnya mereka itulah yang 

membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.  

Kemudian, kita tidak bisa sembarangan 

menafsir Al Qur’an tanpa ada dasar yang kuat. 

Tidak mungkin kita menggunakan logika semata 

atau asumsi. Insya Allah saya sangat mengerti akan 

sejarah, bahkan dengan asumsi yang sama dan 

dipicu oleh diskusi seputar hermeneutika modern 

pada akhir tahun 1960-an hingga awal tahun 1970-

an, beberapa kalangan berkesimpulan bahwa 

sebenarnya makna dan nilai teks itu sepenuhnya 

ditentukan oleh pembaca. Muncullah metode Kritik 



 

Mendra Wijaya -   89 

Tanggapan Pembaca dan pendekatan 

Dekontruksionisme, yang memandang tugas tafsir 

bukan hanya eksegese (mengeluarkan arti), tetapi 

harus eisegese (memasukkan/ memberikan arti). 

Dengan munculnya dua pendekatan tafsir ini, 

semakin lengkap sudah usaha-usaha untuk 

menjauhkan teks dari penulisnya. 

Lalu kritikan dan hujatan bertubi-tubi 

datang kepada saya, bahkan lebih ekstrim lagi saya 

disebut kafir. Saya anggap itu hak mereka dan juga 

saya angggap mereka golongan Abdullah bin Ubai 

atau Abu Lahab pada zaman jahiliyah. Hal ikhwal 

yang saya tulis tidak seketika lahir begitu saja secara 

tiba-tiba, tetapi melalui proses pembelajaran yang 

panjang melalui media baca, tulis dan berpikir terus-

menerus dengan bekal ribuan referensi. Kafir dalam 

bahasa arab disebut kuffur yang diambil dari akar 

kata aramic yaitu kuffuna yang artinya larangan 

untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Lalu 

apakah menghujat seseorang tanpa dasar adalah 

sebuah perbuatan yang baik? Jika tidak maka 

mereka yang menghujat saya adalah orang yang 

kafir sekafir-kafirnya kafir. 
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Atau misalnya saya mengkritik sekelompok 

paham yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu 

Bid’ah. Sejatinya Maulid Nabi itu hanya sebuah 

apresiasi umat Islam atas kelahiran Nabi 

Muhammad SAW sebagai pusaka umat. Kita ambil 

saja pengertian menurut orang awam bahwa bid’ah 

adalah sesuatu hal yang tidak dilakukan Rasulullah 

pada zamannya (padahal pengertian bid’ah secara 

semantik tidak sama dengan pengertian orang 

awam). Jika pengertiannya begitu, maka mari kita 

gunakan logika sederhana. 

Bagi yang menggunakan handphone, maka 

mulai hari ini jangan gunakan lagi, karena 

handphone adalah bid’ah, Rasulullah tidak 

menggunakan handphone. Bagi yang menggunakan 

laptop mulai hari ini jangan gunakan laptop, karena 

laptop adalah bid’ah, Rasulullah tidak menggunakan 

laptop dan jaringan wifi. Bagi yang menggunakan 

kendaraan roda dua atau roda empat, mulai hari ini 

gunakan saja unta, karena mobil dan motor adalah 

bid’ah, Rasulullah tidak menggunakan keduanya. 

Sederhana bukan? Padahal arti dari bid’ah itu adalah 

kreasi (creation), inovasi (innovation), pembaharuan. 

Konsepnya bid’ah tidak boleh didalam wilayah 
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ibadah mahdhah sedangkan diwilayah ibadah 

muamalah boleh-boleh saja. 

Jadi tidak ada larangan sama sekali dalam 

Islam dalam merayakan Maulid Nabi Muhammad 

SAW sekali lagi sebagai bentuk apresiasi umat atas 

kelahiran Khatam Al Nabiyyin. Yang dilarang itu 

adalah setiap umat Islam tidak mengerti akan makna 

Maulid Nabi apalagi tidak mengenal Rasulullah 

SAW sebagai pusaka umat Islam. Mari kita 

bershalawat! Yaa Nabi salam ‘alaika, Yaa Rasul salam 

‘alaika, Yaa Habiib salam ‘alaika, shalawattullah ‘alaika. 
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Dua Fusi Sempurna 

 

Setelah mengisi materi seminar, malamnya 

saya ditelpon oleh salah seorang sahabat lama. 

Beliau mengatakan ada salah seorang sahabatnya 

dosen filsafat ingin bertemu dan berdialog dengan 

saya. Sebenarnya saya sudah sangat kelelahan 

karena seharian tidak tidur ditambah kondisi 

kesehatan yang agak kurang baik, tapi tidak enak 

juga jika menolak seseorang yang ingin bertemu. 

Akhirnya saya setuju dan bertemu di lobby hotel. 

Waktu menunjukkan pukul sembilan 

malam, seseorang yang ingin menemui sayapun 

akhirnya tiba. Kami bersalaman sambil bercanda 

ringan. Sahabat saya cukup cakap pemikirannya dan 

tulisannya tajam ketika menulis tentang filsafat 

kontemporer. Akhirnya sayapun mengajaknya 

lounge agar bisa berdialog sembari minum teh dan 

mencicipi makanan ringan. 

Sahabat saya ini terkenal sangat cerdas 

diranah akademik pada bidangnya, sehingga banyak 

orang yang tidak sanggup berdialog dengannya 

karena tidak mampu berargumentasi dan kurang 

literatur. Gaya bicaranya-pun kelihatan terstruktur 
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hingga pengunaan bahasa-bahasa ilmiah populer 

yang tidak semua orang memahaminya. Bagi saya 

wajar saja karena beliau lulusan perguruan tinggi 

terkemuka. 

Beliau membuka dialog dengan pemahaman 

epistemologis dari diskursus Rene Descartes yang 

kalimat saktinya berbunyi cogito ergo sum! (aku 

berpikir maka aku ada). Lalu beliau mengatakan 

bahwa kita adalah manusia makhluk sempurna yang 

dibekali akal maka kita mampu menjadi creator, lalu 

mengapa kita mesti bergantung kepada Tuhan? 

Dengan akal kita menciptakan teknologi yang 

mampu menembus langit, lalu apa bedanya kita 

dengan Nabi? 

Saya sempat tersedak saat menyeruput teh 

ketika mendengar pertanyaannya. Lalu saya coba 

memberikan jawaban sesuai dengan ilmu seujung 

kuku yang saya miliki. Saya memulainya dari 

menguraikan kehebatan pemikiran sains teori 

relativitas Albert Einstein dan Theory of Everything 

kemudian Grand Design-nya Stephen Hawking 

tentang black hole dan worm hole hingga pemikiran-

pemikiran kritis Bertrand Russell. Sambil tersenyum 

saya katakan itulah hebatnya perolehan ilmu 
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pengetahuan yang dimiliki oleh manusia hingga bisa 

setara creator atau viator mundi dalam ilmu budaya. 

Sahabat saya menganggukkan kepala tanda setuju. 

Tapi apakah hal tersebut membuat kita 

seketika kagum? Tentu saja tidak! Saya melanjutkan 

pembicaraan dengan mengulas pemikiran Imam Al 

Ghazali dalam karyanya berjudul Al Hikmah Fi 

Makhluqatillah. Allah SWT telah menciptakan akal 

dan menyempurnakan petunjuknya dengan wahyu. 

Dia perintahkan orang-orang berakal untuk 

merenungkan ciptaan-Nya, memikirkan dan 

mengambil pelajaran dari berbagai keajaiban yang 

Dia ciptakan dalam ciptaan-ciptaan-Nya, 

sebagaimana firman-Nya: “Katakanlah, 

perhatikanlah apa yang ada dilangit dan di bumi”. 

(QS. Yunus : 101). Kemudian firman lainnya: “Dan 

telah Kami jadikan segala sesuatu hidup dari air. 

Maka, mengapa mereka tiada beriman?” (QS. Al 

Anbiya : 30). Lalu saya tanya kepada dosen filsafat 

tersebut, apakah masih pantas kita disetarakan 

sebagai creator? Beliau menjawab tidak. 

Lalu saya jelaskan rahasia penciptaan alam 

semesta dari Al Qur’an yang juga dibahas oleh Imam 

Al Ghazali yaitu penciptaan langit dan alam semesta 
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: “Allahlah yang menciptakan tujuh langit”. (QS. Ath 

Thalaq 65:12). Penciptaan Matahari, Allah berfirman 

: “Dan menjadikan matahari sebagai pelita”. (QS. 

Nuh : 16). Penciptaan bulan dan bintang-bintang, 

Allah berfirman : “Maha suci Allah yang menjadikan 

di langit gugusan-gugusan bintang, dan Dia juga 

menjadikan padanya matahari dan rembulan yang 

bercahaya.” (QS. Al Furqan 25:61). Penciptaan Bumi, 

Allah berfirman : “Dan bumi itu Kami hamparkan. 

Maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah 

Kami)”. (QS. Adz Dzariat 51:48). Penciptaan laut, 

Allah berfirman: “Dan Dialah, Allah yang 

menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat 

memakan daripadanya daging segar (ikan) (QS. An 

Nahl 14:16). Penciptaan air, Allah berfirman: “Dan 

dari air kami jadikan segala sesuatu hidup. Maka, 

mengapakan mereka tiada juga beriman?” (QS. Al 

Anbiya 21:30). Penciptaan manusia, Allah berfirman 

: “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan 

manusia dari saripati yang berasal dari tanah”. (QS. 

Al Mukminun 23:12). Sebenarnya masih banyak lagi 

rahasia penciptaan Allah, hanya saja untuk 

mempersingkat waktu maka saya tanyakan lagi 

kepada dosen filsafat tersebut bahwa masih 
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pantaskah kita disetarakan sebagai creator? Beliau 

menjawab tentu tidak! 

Lalu saya lanjutkan pembicaraan. 

Saudaraku, makhluk itu bertingkat-tingkat. 

Semuanya bergantung pada cahaya akal dan cahaya 

hidayah yang dianugerahkan kepadanya. Sedangkan 

perihal yang paling cepat mengantarkan menuju 

berbagai kemanfaatan diatas melalui membaca, 

memahami, dan merenungkan ayat-ayat Al Qur’an 

Al Karim, disertai keteguhan taqwa kepada Allah. 

Inilah pintu masuk mengenal dan menyakini apa 

yang ada disisi Allah SWT. Secara umum kita 

mengetahui bahwa Rasulullah SAW pada perjalanan 

isra’ sampai ke Sidratul Muntaha, dan melihat 

sebagian tanda-tanda kebesaran Allah yang agung. 

Melihat sendiri kerajaan Tuhannya, dan mengetahui 

secara pasti tentang persoalan dunia dan akhirat. 

Beliau mendekat kepada Tuhan sedekat-dekatnya. 

Walau bagaimanapun pendapatmu tentang 

ilmu yang dimiliki seseorang, Nabi Muhammad 

yang mendapatkan kehormatan semacam ini beliau 

berucap : Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu 

pengetahuan”. (QS. Thaha 20:114). Nabi Muhammad 

sebagai Rasulullah saja yang memiliki akses khusus 
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kepada Allah masih menganggap dirinya 

kekurangan ilmu pengetahuan, lalu kita yang ada 

didalam debu alam semesta ini? Pertanyaan kembali 

saya lontarkan kepada sahabat saya tersebut apakah 

kita masih pantas disetarakan sebagai creator? Beliau 

menjawab : Tentu saja tidak! 

Akhirnya waktu menunjukkan pukul 11 

malam dan sahabat saya tersebut mohon diri untuk 

pulang. Kamipun kembali saling memaafkan jika 

ada perkataan yang salah dan saya mengantar beliau 

hingga ke pintu keluar hotel. 

Hikmah yang dapat dipetik dari dialog ini 

diserahkan kepada pembaca untuk menafsirkannya. 

Saya hanya orang bodoh yang masih banyak belajar 

sembari memadukan ilmu pengetahuan dan Al 

Qur’an serta Hadist sebagai sumber hukum primer 

dan ‘Ijma & Qiyas sebagai sumber hukum sekunder. 

Wallahu ‘alam bissawab. 
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Resistensi Batin 

 

Konflik keagamaan sudah menjadi barang 

umum yang dikonsumsi publik melalui berbagai 

jenis media. Tidak jarang hal ini mengundang reaksi 

massa jika agamanya tersebut yang dilecehkan. 

Namun yang menjadi pertanyaan apakah pelecehan 

tersebut harus dibalas dengan tindakan destruktif? 

Apakah benar setiap agama mengajarkan demikian? 

Bukankah agama sebagai instrumen kesatuan ritual 

mengajarkan kepada setiap umat untuk berbuat 

kebaikan dan menjaga kedamaian? 

 Hujat menghujat tidak akan menyelesaikan 

masalah. Kekerasan dibalas kekerasan juga mutlak 

tidak menyelesaikan masalah. Bahkan akan 

mengakumulasikan dendam yang sangat dalam, 

maka selamanyalah kedamaian itu sulit diciptakan. 

Meskipun saya bukan alim ulama atau cerdik 

cendikia, tetapi saya berhak menggunakan cara 

pandang epistemologi lain. Soal suka atau tidak 

suka, saya tidak memikirkannya. Karena 

berpendapat adalah kebebasan setiap orang. 

 Pertama, saya berasumsi, konflik sara adalah 

konspirasi keyakinan lain yang sengaja disusun 
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untuk menghancurkan umat muslim. Mengingat 

umat Islam sangat mudah di adu domba, dan telah 

terlalu banyak umat Islam yang tidak berpegang 

teguh terhadap ajaran Islam, apalagi generasi muda 

Muslim yang enggan dengan atribut keIslamannya. 

Sampai kepada para pemimpin Negara ini yang 

mayoritas Islam, juga tidak mencerminkan nilai-nilai 

keIslamannya. Ketidakpedulian antar sesame 

Muslim dengan slogan yang kaya makin kaya, yang 

miskin makin miskin. 

 Ada sebuah hadits dalam kitab Al Jami’ush 

Shaghir nomor hadits 9633 yang berbunyi: Kefaqiran 

itu mendekatkan kepada kekufuran (Al Jami’ush 

Shaghir : 9633). Ketidakberdayaan akan aspek 

ekonomi akan merubah perilaku seseorang untuk 

melakukan apa saja, kecuali jikalau keimanan 

seseorang itu benar-benar kokoh dan tingkat 

kesabaran orang tersebut sekuat baja. Tetapi 

masihkah ada yang demikian? 

 Dalam keadaan seperti ini maka aliran 

keyakinan yang lain berusaha menerobos untuk 

menguasai umat Islam. Bahkan kemiskinan itu 

sengaja diciptakan dengan istilah kemiskinan 

struktural. Apalagi mengingatk kondisi 
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perekonomian di Indonesia sangat liberal sehingga 

memudahkan kaum kapitalisme bermain 

didalamnya. Misi agama lain telah berhasil 

memasuki diberbagai lini kehidupan. Mereka 

berhasil memasukinya, dan yang lucunya adalah 

kita adalah konsumen utama. 

 Kedua, rendahnya tingkat pendidikan dan 

ilmu pengetahuan yang dimiliki kaum Muslim. 

Padahal Allah berfirman : Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antara kalian dan 

orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. (Qs 

Al-Mujadilah : 11). Dalam posisi seperti ini, banyak 

sekali kaum Muslim yang saya temui memiliki 

pengetahuan yang berada dalam status quo. Semua 

hal yang dilakukan diluar kebiasaannya dianggap 

sesat, bid’ah, salah, kafir, dan sebagainya. Padahal 

Islam memberikan kemudahan tetapi tidak 

dimudahkan. Karena minimnya ilmu pengetahuan 

sehingga sesama Muslim sering beradu pendapat 

untuk membenarkan pendapatnya masing-masing. 

Umat lain yang melihat hal ini-pun akhirnya 

bertepuk tangan. 

 Ketiga, penolakan langsung Syariat Islam di 

Negara Indonesia. Arab Saudi sangat konsisten 
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dalam menerapkan Hukum Islam, sehingga di 

Negara Arab, setiap orang berpikir dua kali untuk 

melakukan tindakan melawan hukum. Sedangkan di 

Indonesia, secara aklamasi masyarakat Indonesia 

yang beragama Islam lah yang menolak Syariat 

Islam itu ditegakkan dengan pertimbangan 

pluralitas. Saya berani mengatakan bahwa semua itu 

omong kosong, Negara Arab juga sepenuhnya 

beragama Islam. Menurut saya karena kurangnya 

pengetahuanlah sebagian besar umat Islam menolak 

Sistem Syariat Islam. Kita lebih menyukai Hukum 

produk Belanda. 

 Hukum yang dibuat oleh manusia. Dan jika 

kita memiliki bekal pengetahuan maka kita akan 

mengetahui, apabila kita lebih tunduk kepada 

hukum buatan manusia ketimbang hukum dari 

Allah SWT, maka kita tergolong Thaghut. Seperti 

peletak undang-undang yang tidak sejalan dengan 

Islam. Di dalam  Al Qur’an dikatakan : Apakah 

kamu tidak memperhatikan orang-orang yang 

mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang 

diturunkan kepadamu dan kepada apa yang 

diturunkan sebelum kamu Mereka hendak berhakim 

kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah 
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mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud 

menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang 

sejauh-jauhnya. (QS. 4:60). 

 Thaghut berarti menjadikan kita sejajar dengan 

setan, berarti kita juga tergolong pemuja setan 

seperti kelompol Freemasonry. Lihat, betapa 

biadapnya pemerintah kita menjadikan NII menjadi 

bulan-bulanan dan menciptakan NII KW9 sehingga 

masyarakat (khususnya Muslim) juga ikut membenci 

NII dengan isu yang diciptakan dengan istilah Cuci 

Otak. Yang tidak bersalah, yang ingin menciptakan 

kedamaian, yang ingin menegakkan Syariat Islam 

malah menjadi kambing hitam. 

 Entahlah, saya tidak bisa memprediksikan apa 

yang terjadi dengan umat Islam di Indonesia 

kedepannya nanti. Kehancuran itu sudah mereka 

susun sendiri sedemikian rupa. Sehingga kita tunggu 

sajalah kehancuran itu, jika kita tidak berniat untuk 

merubah segalanya menjadi lebih baik. Akhirull 

kalam, saya hanya bisa berdo’a dan memperbaiki 

diri saya sendiri, serta belajar lebih tekun untuk 

menghadapi musuh-musuh Islam kedepannya nanti 

dan musuh-musuh yang juga pemeluk agama 

dengan membawa atribut Islam, sebenarnya mereka 
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telah diprogram untuk mengancurkan Islam itu 

sendiri. Wallahualam bissawab. 
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Memaknai Keajaiban Kecil 

 

Pernahkah kita terkesima dan takjub melihat 

seorang yang kumuh membagikan sepotong roti 

kepada temannya yang lapar untuk bertahan hidup? 

Pernahkah kita terkesima dan takjub melihat seorang 

anak bocah menolong seorang tua renta untuk 

menyeberangi jalan? Tentu saja tidak. Kita yakin 

pada saat ini kita menganggap hal itu tidak begitu 

penting. 

Peradaban telah menyeret kita memasuki 

ruang heteronom. Transendentalis adalah atribut 

relatif yang dapat kita sandang dalam konteks 

kehidupan bermasyarakat. Ada sekat pemisah antara 

aku, engkau, dia dan mereka. Efek isme individualis 

dan materialistis semakin jelas kelihatan. Bukan 

tidak mungkin kita merasa gengsi bergaul dengan 

tukang sapu jalan. Bahkan kita juga yakin kita 

merasa jijik untuk berjabat tangan dengan mereka. 

Di kantor, di sekolah, di kampus juga ada 

pembagian kelas pergaulan. Mahasiswa yang dekil, 

kusam dan pucat sering menghabiskan waktunya 

dibalik rak buku perpustakaan. Buku-buku penuh 

debu adalah sahabat sejati mereka. Mereka selalu 
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diasingkan dalam pergaulan, sahabat-sahabat 

mereka enggan untuk bersahabat dengannya. 

Anehnya, ketika ujian tiba, sidekil ini menjadi idola 

bak superstar papan atas. Setelah ujian berakhir, ia 

pun kembali diasingkan. 

Tidak jarang diri kita bersikap arogan. 

Memandang sesuatu itu hanya benar menurut kita. 

Semua yang kita lihat, dengan dan rasakan seolah 

salah. Otoritas itu terbangun dari perilaku dan 

kejiwaan kita sendiri dalam psikologi disebut pseudo 

environment, pikiran-pikiran semu. Padahal pada 

dasarnya, sebejat apapun seseorang, hati kecilnya 

tidak demikian. Hati kecil adalah tempat kebenaran 

sejati bersemayam. Hanya saja kita jarang 

menggunakan dan memanfaatkannya. Kita hanya 

dominan menggunakan pikiran dan logika yang 

bersarang di kepala. 

Kita juga jarang bersyukur atas apa yang kita 

raih hari ini. Kita selalu menganggap bahwa 

keajaiban yang besar adalah ketika kita 

mendapatkan sesuatu bentuk materi yang memiliki 

nilai fantastis. Ukuran materi adalah bentuk 

keajaiban dan anugrah tanpa kita ketahui 

bahwasanya itu adalah ujian bagi diri kita sendiri. 
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Tidak pernah kita mensyukuri keajaiban kecil yang 

selalu menghiasi kehidupan kita. Ketika saya 

tersenyum kepada anda atau anda tersenyum 

kepada saya, itu adalah keajaiban kecil. Keajaiban 

yang pantas untuk disyukuri, dan masih banyak 

keajaiban kecil yang hadir dalam kehidupan kita. 

Mulai hari ini, berlakulah demikian. Maknai 

keajaiban kecil ini. Wa amma bini'mati robbika 

fahaddits. Senyumlah terhadap setiap orang di 

sekeliling kita. Senyum itu tidak bayar, dan senyum 

itu tidak mengeluarkan energi yang menghabiskan 

kalori pada tubuh anda. Senyum juga bagian dari 

ibadah. Tetapi ingat, jangan sekali-kali senyum-

senyum sendiri. 
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Mengacuhkan Beban 

 

Jika anda pernah membaca Du Contract Social 

karya Jean Jacques Rousseau, maka beliau 

mengatakan, sesuatu yang dilakukan terdiri atas dua 

sebab, yaitu keinginan dan tindakan. Sama seperti 

kata-kata bijak yang mengatakan setiap orang 

memiliki impian, tetapi hanya sedikit orang yang 

berupaya mencapai impian-impian itu. Atau 

keberhasilan terdiri atas rencana dan aksi (action). 

Ungkapan-ungkapan tersebut menjadi 

semacam stimulus guna memacu semangat (elan 

vital) setiap individu yang dalam posisi titik kritis. 

Entah berhasil atau tidak, yang jelas kesemuanya 

tergantung dari pribadi masing-masing. Dalam 

istilah hipnosis, hal tersebut membangkitkan alam 

bawah sadar manusia. Tanpa disadari kadang kita 

sering bertindak diluar kemampuan, kemudian kita 

terkagetkan olehnya. 

 Dalam keseharian, cukup sering kita 

menyaksikan orang-orang yang berada dalam 

kondisi tidak menentu, putus asa, kemudian 

melakukan hal-hal diluar batas kewajaran. Kata 

Frustasi, cukup ekstrim dalam mengatributkan 
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seseorang yang berada dalam kondisi tersebut. 

Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah 

setiap hal tidak memiliki titik temu dan solusi untuk 

diselesaikan? 

Apakah kita harus tercampakkan, terkucil, 

dan masuk kedalam ruang alienasi ketika sebuah 

masalah mengalami kebuntuan? Atau dalam kondisi 

yang tidak menentu, haruskah kita menangis, 

berteriak dan berguling-guling diatas tanah atau 

rumput lalu mengumpat atas keadaan yang sedang 

kita alami. Tentu saja tidak! Masih banyak hal yang 

dapat kita lakukan. 

Coba simak surah Asy-syarh, 94 : 5 : 6, 

Fainnama’al usri yusra, Innama’al usri yusra. 

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 

Dua kali Allah menegaskan, lantas mengapa kita 

takut dengan kesulitan jika Allah memberikan jalan 

kemudahan? 

Sama seperti kalimat nasehat klasik yang 

sering kita dengar yaitu, pada kesulitan itu, akan 

terdapat kemudahan. Lalu, apakah kita masih tetap 

bertahan dalam jalan buntu? Tuhan tidak akan 

membiarkan makhluknya dalam kesulitan, kalaupun 

dibiarkan, maka Tuhan tahu bahwa makhluknya 
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mampu mengatasi hal tersebut. Bahkan kita tidak 

menyadari bahwa ada visible eyes dan visible hand 

yang sedia kala hadir dalam kehidupan kita. 

Penutup dari cacatan kecil ini adalah, jangan 

pernah membebankan sesuatu yang tidak pantas 

untuk dibebankan. Jika anda terus menganggap 

hidup ini sebagai beban, dan hal-hal apapun dalam 

kehidupan ini anda menganggapnya sebagai beban.  
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Komersialisasi Tuhan 

  

Nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat 

perenial adalah mengembalikan kualitas kehidupan 

dengan nilai-nilai tradisional yang hakiki. Bukan 

berarti kita harus kembali pada pola peradaban 

sejarah. Bukan! Tetapi nilai entitas perilaku 

tradisional lebih beradab dari pada kualitas 

kehidupan saat ini. Dan tentu saja kita tidak 

terkungkung oleh pola budaya imanen, tidak pula 

transenden tetapi moderat. Moderat dalam artian 

disini adalah transformasi nilai budaya tradisional di 

era kekinian. Saya beranggapan bahwa ada 

kemungkinan stabilitas perilaku yang terjadi.  

Gagasan saya tersebut bisa dikatakan 

sebagai bagian dari teologi futuristik. Jika kualitasa 

kehidupan keber-agama-an kita pada hari ini tidak 

mengalami perubahan, maka selamanya kita akan 

dihadapkan pada masalah konflik kepercayaan. Bagi 

saya hidup berdampingan dengan berlainan 

kepercayaan adalah sangat indah jika nilai-nilai 

kebersamaan itu tetap terjaga. Sehingga tidak ada 

lagi pembakaran rumah ibadah sehingga membuat 

ketidakyamanan ketika beribadah, isu-isu bom 
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(terorisme), menjaga jarak pergaulan karena berbeda 

keyakinan dan lain sebagainya. 

Saya mempercayai bahwa Tuhan memiliki 

kualitas yang agung sebagai maha pengasih dan 

maha penyayang. Tuhan-pun memberikan 

kebebasan kepada umatnya untuk beriman atau 

tidak kepada-Nya. Hanya saja kita selalu bertindak 

melebihi kewenangan Tuhan. Kita selalu 

memandang sesuatu yang diperbuat oleh orang lain 

dan langsung mengatakan itu salah, itu kafir, itu 

sesat, suatu batasan yang melampau Tuhan. 

“Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?"  (At 

Tin 8). Maka patutkah aku mencari hakim selain 

daripada Allah (Surah (6) Al-An'am ayat: 114). 

Tetapi kita selalu saja menjadi hakim melebihi-Nya. 

Fenomena yang terjadi hingga ini membuat 

semacam ambivalensi kualitas keimanan. Tuhan 

hanya menjadi simbol, atau saya mengatakannya 

dengan istilah Komersialisasi Tuhan. Atribut 

ketuhanan ada dimana-mana, tetapi Tuhan sebagai 

dzat suci kita abaikan. Kehadiran-Nya seolah tidak 

kita rasakan (Omni Presence). Tuhan hanya sekedar 

pelengkap sebuah institusi agar menjadi daya tarik 

untuk komoditas sosial, politik dan ekonomi. 
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Kadang seseorang selalu mengajak atau melakukan 

pendekatan persuasif untuk melakukan ibadah 

tertentu yang dianggapnya paling benar, tetapi 

perilaku mereka tidak mencerminkan sesuai dengan 

apa yang mereka tunjuk-ajarkan. Maka menurut 

saya alangkah lebih baik kita mengajak diri kita 

sendiri untuk beribadah ketimbang kita mengajak 

orang lain tetapi kualitas mental kita ambruk. 

Dewasa ini kita dengan mudahnya 

mengkafir-kafirkan orang lain. Makna ini terus 

berjalan turun temurun dan terus diwariskan antar 

generasi sehingga kita tidak mencari kebenaran dari 

makna kafir tersebut. Jika kita mau membuka Al-

Qur’an dan mencari definisi qur’aniyah, maka akan 

kita temukan bahwa makna kata kafir sebenarnya 

sama sekali tidak terkait dengan perbedaan agama 

secara langsung. Dua ayat yang memuat tentang 

Kafir adalah Surah Al-Kafiriin Q.S. 18:100 dan Q.S. 

18:101. Al-Kafiriin, atau orang-orang kafir, adalah 

mereka yang matanya tertutup dari zikri terhadap 

tanda-tanda kebesaran Allah, dan telinganya tidak 

sanggup mendengar. 

Kafir, berasal bahasa arab dari kata dasar 

yang terdiri dari huruf kaf, fa’ dan ra’. Kafara atau 
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Kufur arti dasarnya adalah tertutup atau terhalang. 

Kata tersebut juga berasal dari bahasa ibrani yaitu 

Kuffuna yang artinya juga serupa. Tetapi didalam 

tulisan ini dengan keterbatasan ilmu agama yang 

saya miliki, saya tidak membahas lebih jauh tentang 

pemaknaan tersebut. Saya menggunakan 

terminologi kafir dalam konteks tertentu dalam 

permainan bahasa atau rekayasa phonologis dengan 

sedikit mengabaikan makna leksikal. 

Kafir yang saya maksudkan di sini adalah 

makna yang digunakan untuk menyikapi konteks 

kehidupan publik. Artinya secara psikologis 

sebagian masyarakat hidup dalam tekanan 

kemiskinan dan masalah lainnya tanpa perhatian 

publik atau mendapat perhatian yang sedikit dari 

penyelenggara negara. Tidak ada orang yang 

mengkafirkan diri atas keinginan sendiri, karena ini 

adalah aspek doktrin kultural. Pernyataan kafir 

adalah bagian dari interaksi dalam kehidupan 

masyarakat yang heterogen. Tetapi saya berani 

menyatakan bahwa hari ini saya menjadi kafir. 

Namun kafir bukan ingkar terhadap syariat Tuhan, 

melainkan kafir terhadap Negara. 
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Fenomena kemiskinan telah menyeret kita 

kepada muara keprihatinanan. Naluri kemanusiaan 

kita juga meronta-ronta ketika melihat begitu banyak 

saudara-saudara kita yang hanyut dalam 

kemiskinan. Bertahan hidup dengan melakukan apa 

saja agar mendapatkan sesuap nasi. Ketika cacing 

didalam perut mereka berteriak-teriak, sementara 

sebagian dari saudara-saudara kita mabuk dalam 

perta pora gemerlapnya kekayaan duniawi. Pun 

kalau ada uluran tangan untuk si miskin hanya 

seadanya saja atau menjadi proyek media agar 

meningkat rating penyiaran acara tersebut dan 

meraup banyak keuntungan dari tayangan tersebut. 

Kita dapat merasakan tekanan ekonomi yang 

dialami orang-orang miskin dan relatif kita juga 

berada didalam lingkungan tersebut. Si miskin 

sering menanamkan seribu cita-cita tetapi mereka 

jarang menuai cita-cita tersebut jarang. Meskipun 

mereka dilahirkan dengan sejatinya memiliki 

kualitas pemimpin, namun kesempatan mereka 

sangat kecil, terabaikan, termarjinalkan. Fenomena 

inilah akhirnya membawa mereka untuk melakukan 

berbagai cara agar dapat memiliki kualitas setara 

dalam konteks penghargaan sesama manusia. 
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Karena orang miskin sepintar apapun omongannya 

jarang didengarkan. Batuk saja dimarahi, apalagi 

ngomong sembarangan.  

Kembali kepada konteks teologis, setengah 

abad lebih kita hidup dalam kualitas berbangsa dan 

bernegara, tetapi masalah-masalah kebangsaan tidak 

pernah usai bahkan menjadi multidimensi. 

Terbentang kekayaan alam dari sabang sampai 

marauke namun tetap saja angka kemiskinan tidak 

berkurang. Masih ada masyarakat yang susah 

mendapatkan makanan dan masih ada juga yang 

tinggal dikandang kambing. Pemimpin dinegeri ini 

hanyut dalam kemakmuran personal sehingga lupa 

dengan janji-janji yang disampaikan pada panggung 

pemilu. 

Berapa banyak kita simak ketika para 

pemimpin dilantik, diatas kepala mereka diletakkan 

kitab suci lalu bersumpah atas nama Tuhan. Tetapi 

dalam pelaksanaannya mereka bertindak tidak 

sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Tidak ada 

ketakukan pada perkataan diatas kitab suci. Inilah 

Komersialisi Tuhan. Tuhan dijual untuk jabatan dan 

kepentingan tertentu. Balutan citra teologis seolah 

dapat melindunginya dari perspektif positif, padahal 
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isi dan intinya tidak lebih hina dari bangkai binatang 

yang diharamkan. Hingga akhirnya dapat saya 

simpulkan bahwa pemimpin negeri ini adalah 

sejatinya Kafir sesuai dengan  Al Qur’an surat An 

Nahl (16) ayat 104-106 : 

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman 

kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), 

Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka 

dan bagi mereka azab yang pedih 

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, 

Hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada 

ayat-ayat Allah, 

Dan mereka itulah orang-orang pendusta. 

  

Kemudian mereka juga memiliki kualitas munafik, 

sesuai dengan surah QS. At Taubah (09) ayat 74 : 

Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah 

dengan (nama) Allah 

Bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang 

menyakitimu) 

Sesungguhnya mereka telah mengucapkan 

perkataan kekafiran 

Dan telah menjadi kafir sesudah Islam 
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Dan mengingini apa yang mereka tidak dapat 

mencapainya 

Dan mereka tidak mencela (Allah dan RasulNya) 

kecuali karena Allah 

Dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya 

kepada mereka 

Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik 

bagi mereka 

Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan 

mengazab 

Yang pedih di dunia Dan di akhirat 

Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung 

Dan tidak (pula) penolong di muka bumi” 

 

Kita juga melihat institusi Islam tetapi tidak 

menunjukkan nilai keislamannya. Kita juga melihat 

partai politik berbasis islam tetapi perilakunya tidak 

sesuai dengan kaidah-kaidah islam. Sekali lagi saya 

katakan inilah Komersialisasi Tuhan. Tuhan 

dijadikan sebagai atribut untuk komoditas politik 

dan komoditas ekonomi. Setelah sekian lama 

merenung hingga saya hanyut dalam perenungan 

subyektif dan akhirnya tertidur kebimbangan. 

Wallahualam bissawab. 
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