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On This Month

Terbit satu bulan sekali. Buletin ini merupakan 
salah satu produk jurnalistik dari Lembaga Pers 
Mahasiswa Platinum dalam bentuk E-Koran. 
Dalam produk jurnalistik ini LPM Platinum 
Membuka seluas-luasnya pihak-pihak yang 
akan berkontribusi langsung pada setiap 
produk-produk edisi yang akan datang.

ada tanggal 22 oktober 1945 adalah hari 

Pdimana semangat jihad kaum santri di 
gelorakan oleh Hadratussyaikh KH 

Hasyim asyari yang membaawa semangat 
nasionalisme dan perlawanan kaum santri 
terhadap puncak dari kapitalisme yakni 
imperealisme.

Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 1917, kelas 
buruh Rusia merebut kekuasaan ke tangannya 
sendiri dan menghapus kapitalisme. Dengan 
aksinya ini, mereka memulai langkah pertama 
menuju sosialisme. Peristiwa ini dikenal sebagai 
Revolusi Oktober.
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Ahlan Wasahlan Mahasiswa Baru (MABA)
PKPT di masa pandemi 
oleh Izzatul Ilmi

eptember sudah hendak hengkang dan hari 

Sini tepat pada tanggal 28 September 2020 
mahasiswa baru IAI- Alqolam pelaksanakan 

agenda seperti kebanyak mahasiswa baru 
umumnya  ya i t u  P K P T yang  merupakan 
kepanjangan dari  Pengenalan Kehidupan 
Perguruan Tinggi. Pada tanggal itulah hari pertama 
PKPT dilaksanakan. Pagi hari itu kampus ramai 
dengan huru hara mahasiswa berkaos hijau lengan 
abu-abu. Mereka adalah maba jurusan PAI 
(Pendidikan Agama Islam). Semakin mendukung 
suasana huru-hara PKPT maba, sepanjang 
gerbang kampus yang membujur dari utara ke 
selatan penuh dengan bendera HMJ atau OMEK. 
Tampak seperti stadion. 

Begitu masuk ruang auditorium, kemewahan yang 
disiapkan panitia benar-benar terasa. Bagaimana 
tidak? Sebelumnya ruangan tersebut masih belum 
ber-tembok di sebelah timur namun  saat PKPT 
dilangsungkan penampilan auditorium sudah tak 
kalah mewah dengan Graha Cakrawala UM. Para 
dosen duduk di barisan depan di sofa hijau. 
Belakang para dosen menyusul jajaran maba yang 
juga kompak memakai masker senada dengan 
warna bajunya serta panitia tidak kalah kompak 
menggunakan kaos abu-abu muda.

Seratus tiga puluh maba hari itu memulai agenda 
mereka dengan peresmian oleh  pengenalan HER-
registrasi yang memakan waktu setengah jam dan 
tidak tepat pada susunan rundown. Materi pertama 
ini mereka ikuti di dalam ruangan auditorium baru 
kampus dan dipandu oleh Muhammad Hasbulloh 
Huda, M.Ag. Namun sebenarnya, apapun kegiatan 
PKPT memang dilakukan di ruangan (indoor) tidak 
seperti PKPT sebelumnya yang mana lama seluruh 
angkatan untuk PKPT tiga hari dan kini hanya satu 
hari di dalam ruangan.
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BERITA UTAMA

Seratus tiga puluh maba hari itu memulai agenda mereka dengan peresmian oleh  pengenalan 
HER-registrasi yang memakan waktu setengah jam dan tidak tepat pada susunan rundown. 
Materi pertama ini mereka ikuti di dalam ruangan auditorium baru kampus dan dipandu oleh 
Muhammad Hasbulloh Huda, M.Ag. Namun sebenarnya, apapun kegiatan PKPT memang 
dilakukan di ruangan (indoor) tidak seperti PKPT sebelumnya yang mana lama seluruh angkatan 
untuk PKPT tiga hari dan kini hanya satu hari di dalam ruangan. 

4



Beberapa maba yang duduk di kursi paling 
belakang terlihat sedang mengoperasikan HP 
saat materi SIAKAD disampaikan. mereka 
terlihat membuka Instagram atau hanya 
sekedar membuang rasa bosan karena di 
d a l a m  r u a n g a n  m a b a  h a n y a  b i s a 
memperhatikan dengan duduk di tempat. Hal 
seperti itu jelas sangat berbeda dengan 
pelaksanaan PKPT sebelumnya yang bisa jadi 
di tengah- tengah kegiatan penyampaian 
materi maba bisa mengeluarkan jargon 
kelompok masing-masing.

DI POS SATPAM, Abah duduk di bangku 
keramik pos satpam menghadap parkiran 
berbicara pada seorang mahasiswa.

“Yang hadir hari ini banyak, karena jurusan PAI 
nduk.” Kata Abah pada dua mahasiswa lama 
yang sedang duduk santai di bawah pohon 
ceri.

PAI tak pernah absen dari mahasiswa dengan 
jumlah sedikit sebab mayoritas mahasiswa 
bermukim di pesantren dan jika melanjutkan 
kuliah lebih searah dengan mengambil PAI 
alasan lain adalah PAI memiliki kelas ektensi 
yang memiliki masa tempuh kuliah tiga tahun. 
Parkiran juga dipenuhi kendaraan mahasiswa 
lama yang hendak mengurus administrasi 
untuk tahun ajaran baru. Senin, 05 Oktober 
2020 kuliah dengan sistem luring akan 
diberlakukan sebuah wacana protokol 
kesehatan mungkin hanya menjadi penghias 
dalam kegiatan perkuliahan. Mahasiswa baik 
l a m a  m a u p u n  b a r u  h a n y a  s e k e d a r 
mengalungkan masker di leher dan bahkan 
ada yang tidak memakai masker.

ISHOMA di siang hari para maba menyebar 
untuk memenuhi hajatnya yang terdiri dari 
istirahat, sholat, dan makan. Ada yang ke 
mushola ada pula yang keluar untuk sholat di 
masjid perempatan. Kantin sudah seperti biasa 
penuh dengan asap rokok pemuda pemuda 
berbaju nyentrik. Namun ketika pandangan 
dialihkan ke bawah coba saja lihat apa yang 
mereka kenakan sebagai alas kaki. Sepasang 
sandal swallow.

“Kasian angkatan sekarang. Padahal waktu 
seperti ini tepat sekali untuk mendapatkan 
banyak teman.” Salah satu mahasiswa yang 
duduk sambil meniup kopi bicara.

“Setiap angkatan juga satu hari.” Tambah 
seorang lagi.

Dari kantin, mushola terlihat penuh dengan 
orang sholat maupun duduk sambil mengelus 
pipi mereka dengan rembuk bedak bagi kaum 
hawa. Sepatu kets, sepatu selop, pantopel, 
bahkan sandal jepirt berjajar di depan mushola. 
Dan saat ada seorang dosen lewat masuk ke 
dalam mushola, mereka minggir menyediakan 
jalan sambil agak menunduk.

Di Masjid,keadaan tidak kalah ramai dengan 
yang ada di mushola kampus. Serambi masjid 
menjadi tempat yang nyaman sekaligus sejuk 
untuk mereka yang sedang mengenakan 
almamater sebagai tempat bersandar pada 
tiang-tiangnya. Di dalam masjid, dekat rak 
mukenah para gadis memoles wajah dengan 
pensil celak dan ada pula yang sedang 
memilah mukenah untuk dikenakan.

Ishoma berakhir dan maba kembali ke 
auditorium untuk menerima materi selanjutnya. 
Untuk materi setelah ishoma, materi yang 
d i s a m p a i k a n  y a i t u  k e p r o d i a n  y a n g 
disampaikan oleh kaprodi. Berhubung hanya 
ada satu prodi yang PKPT pada hari pertama, 
materi ini langsung digelar di auditorium. Isi 
dari materi ini yaitu pengenalan struktur prodi 
serta HMJ-nya. PKPT hari pertama pun 
selesai pada pukul 14.40.

Di halaman kampus sudah banyak kumpulan 
aktivis dari organisasi berbeda. Mulai dari 
MAPALA yang berteduh di bawah pohon 
dengan menggantungkan hammock diantara 
dua pohon. Di depan Al-Qolam Mart pojokan 
timur aktivis HMI berkumpul. Namun di sela-
sela keramaian para aktivis itu Katami masih 
setia memakai capil petani nya sambil 
mengurus tanaman-tanaman di kampus. 
Debu-debu beterbangan saat ada sepedah 
atau mobil yang lewat di atas tanah yang tidak 
tertutupi rumput atau paving. Hari pertama, 
PKPT sukses diselenggarakan.

HARI KEDUA, kampus sudah sibuk di awal 
hari. Kali ini, meski mereka berkaos sama yaitu 
warna hijau berlengan abu-abu, jurusan 
mereka berbeda. Hari kedua PKPT giliran 
prodi Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan 
Tadris Matematika. Jumlah peserta hampir 
seimbang dengan hari pertama dan agenda 
yang pertama tentu saja sama seperti kemarin. 
Rutinitas orang-orang di kampus selain maba 
juga sama. Ada yang mengurus administrasi, 
ada pula yang memiliki keperluan di gedung 
pascasarjana.
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selain maba juga sama. Ada yang mengurus 
administrasi, ada pula yang memiliki keperluan 
di gedung pascasarjana. 

Menjelang siang hari, Katami sudah membabat 
tanaman serta menggantinya dengan yang 
baru. jenis-jenis tanaman krokot ia tancapkan 
di tanah. Parkiran tampak tambah berantakan 
seiring dengan bertambah siangnya hari serta 
jumlah orang yang punya urusan di kampus. 
Beberapa gadis yang berkumpul di depan 
resepsionis tampak seragam membawa 
lembaran pengajuan beasiswa.

“bagaimana ? sudah beres?” tanya Emil 
kepada Ifa
“tinggal mencari tanda tangan pembimbing 
akademik.” Jawab Ifa.

Di sebelah mereka juga tampak seorang laki-
laki mengemasi kertas-kertas di samping buku 
bimbingan skripsinya.
“nuapa kakeh edinak? (sedang apa kamu di 
sini?)” tanya Sholeh pada laki-laki tersebut. 
Rupanya mereka saling kenal.
“ngorosen skripsi (mengurusi skripsi)” 
jawabnya.

SUASANA AUDITORIUM masih sama 
dengan hari pertama. Tampak berjubel dengan 
maba yang memakai almamater. Pada hampir 
pukul sebelas, presiden mahasiswa dan 
wakilnya memperkenalkan diri di hadapan para 
maba. Mereka juga mengenalkan kepanitiaan 
yang beranggotakan pengurus DEMA mereka 
berdiri berjajar di depan para maba. Para 
anggotanya pun diperkenalkan satu per satu 
sesuai dengan bidang yang mereka giati.

Setelah Ishoma, peserta PKPT dibagi menuju 
tiga ruangan. Ada yang di C206 untuk prodi 
tadris bahasa inggris, C205 untuk prodi tadris 
Bahasa Indonesia serta auditorium untuk prodi 
P I A U D (Pendid ikan Anak Usia Din i ) . 
Penyampaian materi keprodian ini pada 
masing-masing ruangan disampaikan oleh 
kaprodi dan dibantu pengurus HMJ.

Di ruang C206  Budik Kusworo, M.Pd 
d i d a m p i n g i  s a l a h  s a t u  d o s e n  y a i t u 
Muyassaroh, M.Pd menyampaikan sambutan 
kepada maba Tadris Bahasa Inggris. Dalam hal 
ini, jumlah mahasiswa lebih sedikit dari yang 
tahun lalu. Beberapa asumsi muncul terkait 
mengapa jumlah mahasiswa mereka menurun 
adalah karena pandemi ini. Begitu pula di 
ruangan sebelah yaitu C205 yang mana jumlah 

maba tidak begitu signifikan jika dibandingkan 
dengan tadris Bahasa Inggris yaitu dua puluh 
empat mahasiswa. Penyampaian materi ini 
pun juga disampaikan oleh kaprodi tadris 
Bahasa Indonesia oleh Muhammad Masykur 
Baiquni, M.Pd.

Di auditorium, empat puluh mahasiswa jurusan 
PIAUD dikumpulkan untuk menerima materi 
keprodian. Barisan bangku penuh hingga 
belakang.  Kaprodi  P I A U D Norma I ta 
Sholichah, S.T, M.Pd dibantu penasihat 
akademik yaitu Evi Nurhalimah M.Pdl.

Pemaparan materi dimulai dengan perkenalan 
dilanjut dengan tentang keprodian itu sendiri. 
Di baris paling belakang, salah satu peserta 
mengaku dia sebenarnya sudah semester tiga 
namun tahun kemaren belum mengikuti PKPT 
walhasil tahun ini dia mengikitu bersama 
dengan mahasiswa baru.

HARI TERAKHIR PKPT suasana kampus 
juga sudah mulai membiasakan diri dengan 
orang-orang yang tidak memperhatikan 
wacana protokol kesehatan. Di awal pagi, 
sepedah yang terparkir nampak sedikit. Itu 
berarti dapat kita prediksi bahwa peserta hari 
terakhir PKPT tidak sebanyak dua hari lalu. 
Mobil putih milik yayasan Raudatul Ulum 1 
Ganjaran keluar dari halaman kampus selesai 
mengantar peserta PKPT yang mana mereka 
adalah para santri RU 1. 

Pada hari itu Rabu, 30 September bertepatan 
dengan peringatan peristiwa G30SPKI. 
Bendera setengah tiang juga sudah tampak 
dikibarkan. Entah siapa yang mengibarkannya. 
Mahasiswa baik lama maupun baru lewat 
begitu saja di samping tiang bendera. Dari 
kejauhan gedung rektorat juga tampak sepi 
karena beberapa dosen belum hadir. Peserta 
yang kebagian hari terakhir adalah maba 
jurusan HES, AS, serta KPI. 

Menjelang siang, para peserta PKPT 
mendapatkan satu kotak nasi. Ada yang makan 
di dalam auditorium, ada pula yang turun ke 
lantai bawah untuk makan di dekat tempat cuci 
tangan. Mushola kembali terlihat penuh 
dengan orang-orang yang ingin sholat maupun 
sekedar bersolek bagi kaum hawa yang 
berhalangan. Di depan gedung pascasarjana 
beberapa mobil juga masih banyak yang 
berjejer. Di tepi parkiran pada tempat yang 
teduh juga duduk para mahasiswa. Dua aktivis 
PMII (Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia) 
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pascasarjana beberapa mobil juga masih 
banyak yang berjejer. Di tepi parkiran pada 
tempat  yang teduh juga duduk para 
mahasiswa. Dua aktivis PMII (Himpunan 
Mahasiswa Is lam Indonesia)  sedang 
mengenakan PDH (Pakaian Dinas Harian) 
HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) mereka 
masing-masing. Satu, Masruroh yang berbaju 
biru gelap milik prodi Bahasa Indonesia dan 
satu lagi Lili berbaju biru terang milik prodi  
Bahasa Inggris. Mereka seperti hendak 
membagikan formulir PMII pada maba.

“demmah nak kanak jiah? (kemana anak-
anak? )” tanya Masruroh yang menampakkan 
wajah kesalnya.

“dimana pondoknya? Ambil fomulirnya saja 
dulu.” Jawab Lili tak kalah kesal.

Rupanya dua perempuan i tu  sedang 
menunggu seseorang yang membawa formulir 
PMII. Momen seperti ishoma sebenarnya 
adalah momen yang tepat untuk mencari calon 
anggota organisasi. Berhubung PKPT kali ini 
organisasi apapun tidak boleh mendirikan 
stand untuk menjaring anggota baru. Karena 
semakin banyak kader, eksistensi organisasi 
akan semakin diakui.

Hari itu, jujur saja penggiat organisasi 
mahasiswa banyak yang turun ke lapangan. 
Mulai dari pagar nusa, HMI, MAPALA, PMII, 
hingga LPM dengan tujuan untuk menjaring 
maba untuk dijadikan anggota baru. Gadis 
bersepeda ontel berkaus biru nampak 

memasuki halaman kampus dan ternyata dia 
anggota pagar nusa. Kantin juga sudah 
dipenuhi asap rokok. Di sisi pojokan kantin 
sebelah barat di area lesehan, aktivis MAPALA 
berkumpul mengenakan kaos warna hitam dan 
hanya ada dua perempuan diantara laki-laki. 
Keluar dari kantin, seorang laki-laki berkulit 
putih membawa carrier merah. Dan apa yang 
dibawa dalam carrier ternyata sebuah tenda 
yang kemudian dipasang di bawah pohon 
depan ruangan C101.

Jam sudah menunjukkan pukul 14.00 yang 
artinya sudah waktunya bagi peserta PKPT 
untuk pulang. Satu persatu dari mereka turun 
melalui tangga tengah. Dan Lili menenteng 
keresek hitam berisi masker dan sebuah 
formulir untuk dibagikan pada mereka. Salah 
satu dari mereka ketika ditanya mengenai 
kesan mengikuti model PKPT seperti ini 
adalah lumayan tidak seru karena hanya 
sehari. Padahal mereka juga ingin mengenal 
teman-teman dari jurusan lain. 
Hal seperti ini memang tidak direncanakan. 
Apa jadinya ketika nanti sampai di rumah 
t a t k a l a  m e r e k a  i n g i n  m e n d a p a t k a n 
pengalaman banyak di awal perkuliahan justru 
yang mereka dapatkan hanya kesan bahwa 
sungguh malang PKPT dimasa pandemi. Dan 
bagaimana jika keinginan mereka untuk 
mengenal lebih jauh tentang kehidupan 
kampus terbatas karena kondisi seperti ini?.
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Mahasiswa, kau ingin jadi apa? pengacara, untuk mempertahankan 
hukum kaum kaya yang secara inheren tidak adil? 

Dokter, untuk menjaga kesehatan 
kaum kaya dan menganjurkan makananyang sehat, udara yang baik danwaktu 

istirahat kepada mereka yang memangsa kaum miskin? 
Arsitek, untuk membangun rumah yang nyaman untuk tuan tanah? 

lihatlah di sekelilingmu dan periksa hati nuranimu. apa kau tak mengerti 
bahwa tugasmu adalah sangat berbeda; 

untuk bersekutu dengan kaum tertindas dan bekerja 
untuk menghancurkan  sisitem yang kejam ini?” 

(Victor  Serge, Bholshevik)



Aturan PKPT di masa pandemi: 
 atau Sekedar Sebuah Usaha

Formalitas?
oleh Moch. Sholeh

KUPAS

isetiap tahun, dalam dunia pendidikan 

Dkita akan menemukan rangkaian acara 
untuk menyambut peserta didik yang 

baru, acara ini biasanya disebut MOS ( Masa 
Orientasi Siswa ) dalam pendidikan tingkat 
SMP dan SMA. Namun dalam perguruan 
tinggi banyak sekali sebutan untuk acara 
tersebut  diantaranya; OSPEK, PKKMB, 
PKPT dan lain sebagainya.  Acara ini 
d i langsungkan dengan  tu juan untuk 
mengenalkan mahasiswa baru  ke lingkungan 
pendidikan barunya mulai kebiasaan baru 
d a l a m  p r o s e s  a d m i n i s t r a s i ,  i k l i m 
kemahasiswaan serta berbagai organisasi di 
dalamnya.

Dimasa pandemi kal i  in i  pengenalan 
lingkungan pada mahasiswa baru nampak 
berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. 
Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama 
(SKB) empat kementrian Nomor 03/KB/2020 
N o m o r  6 1 2  T a h u n  2 0 2 0  N o m o r 
H K . 0 1 . 0 8 / M e n k e s / 5 0 2 / 2 0 2 0  N o m o r 
119/4536/SJ tentang Perubahan atas 
Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan, Menteri  Agama, Menteri 
Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 
01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor 
HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 
T a h u n  2 0 2 0  t e n t a n g  P a n d u a n 
Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 
2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di 
Masa Pandemi Corona Virus Disease 
(COVID-19) seluruh kegiatan yang berpotensi 
ter jadi  pengumpulan orang termasuk 
pendidikan harus melakukan penyesuaian 
terhadap aturan tersebut.

Dalam aturan tersebut pula menjelaskan 
bahwa satuan pendidikan yang berada di 
daerah ZONA ORANYE dan MERAH 
berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan 
Covid-19 Nasional, dilarang melakukan proses 
pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan 
dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari 
Rumah (BDR). Dari penyesuaian terhadap 
aturan tersebut tak ayal membuat banyak 
kampus di daerah-daerah zona merah dan 
oranye melakukan pengenalan lingkungan 
mahasiswa baru secara online.

Berbeda dengan daerah lain, Institute Agama 
Islam Al – Qolam Malang yang terletak di 
kabupaten Malang sesuai dengan laporan 
update zona, tertanggal Selasa 29 September 
2020 kabupaten malang berada di zona kuning 
(https://suryamalang.tribunnews.com/2020/09
/29/update-zona-merah-di-jawa-timur-selasa-
29-september-2020-lumajang-merah-batu-
oranye-malang-kuning) Yang berarti bahwa 
pembe la ja ran  te rmasuk  pengena lan 
k e h i d u p a n  p e r g u r u a n  t i n g g i  b o l e h 
dilaksanakan.

Meskipun diperbolehkan tatap muka, 
Pengenalan perguruan tinggi (PKPT) di 
kampus riset berbasis pesantren ini harus tetap 
berpedoman dengan aturan yang berlaku di 
masa pandemi. Pelaksanaanya PKPT yang 
digelar selama tiga hari berturut-turut ini terlihat 
menerapkan berbagai protokol kesehatan 
yang ketat seperti diwajibkanya penggunaan 
masker, aturan jarak aman sampai pemadatan 
materi. 
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Dari banyaknya perbedaan yang terjadi dalam 
pelaksanaan PKPT tahun ini, tentu kita harus 
mengapresiasi berbagai pihak yang telah 
bersusah payah mengusahakan acara ini tetap 
berjalan lancar, salah satunya kepada pihak 
Dewan Eksekuif Mahasiswa (DEMA). Dalam 
acara yang begitu penting bagi mahasisa baru 
ini pihak DEMA selaku panitia pelaksana telah 
mengusahakan agar acara ini juga sesuai 
dengan aturan yang ada dimana tujuanya agar 
Kampus hijau ini tak menjadi cluster baru 
penyebaran COVID19.

Namun ada beberapa hal yang menjadi koreksi 
penulis tehadap pelaksanaan kali ini. Yang 
p e r t a m a ,  a d a l a h  p e n u l i s  s a n g a t 
menyayangkan pihak pelaksana yang tidak 
m e m b e r i  t e m p a t  b u a t  U K M  u n t u k 
mendemonstrasikan kegiatanya pada 
mahasiswa baru. Nampaknya pihak pelaksana 
menganggap materi tentang penyaluran bakat 
dan minat bukan merupakan materi yang 
terlalu penting untuk dibahas. Hal tersebut 
tentu sangat kontraprodukti f  ditengah 
meredupnya semangat berorganisasi di 
kampus ini dimana salah satu tugas kampus 
ialah mewadahi berbagai bakat dan minat 
mahasiswa. Toh dalam demonstrasi UKM juga 

b isa d ia tur  secara teknis  waktu dan 
pelaksanaan agar sesuai dengan aturan yang 
ada.

Selanjutnya adalah pengawasan pelaksanaan 
protokol kesehatan diluar ruangan PKPT. 
Sebagai informasi PKPT kali ini digelar secara 
indoor di Auditorium lt.3 IAI Al-Qolam, 
memasuki ruangan nampak begitu disiplin 
pe laksnaan  p ro toko l  keseh tan  yang 
dilaksanakan namun haltersebut akan 
berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di 
luar ruangan. Kondisi diluar nampak begitu 
rendah pengawasan protokol kesehatan, mulai 
tidak adanya aturan jaga jarak dikantin hingga 
tidak ada pendisiplinan terkait pemakaian 
masker. 

Hal tersebut sekiranya mendapat perhatian 
bagi para pelaksana kegiatan kedepanya agar 
berbagai aturan dan usaha yang telah 
diupayakan tidak hanya sekedar formalitas 
belaka. Tanpa mengurangi rasa hormat 
kepada seluruh pihak dimasa pandemi seperti 
ini alangkah baiknya apabila kita juga saling 
menjaga dan mengingatkan sesuai dengan  
QS Al Ashr ayat 1-3:

ِبسم اللـھ الرحمـن الرحیمَّ َّ ْ َّ ِ ِْٰ ِ ِِ َ
ْ َّ ُْ َّ َ ّْ ُ ُ ََّ ْوالعصر ﴿١﴾ إن اإلنساَن لفي خسر ﴿٢﴾ إال الِذیَن آمنوا وعملوا الصالحاِت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصْبر(٣)َ َِّ ِ َّ ِ ِْ ْ َ َ ِ ْ َ َ َ ٍ َِ َ ِ ِ ِ ِ ََ َ ِ َ َ َ َ

Artinya ;

1 Demi masa. 2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di kerugian, 3. kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya menta'ati 
kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.
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Mosi tidak percaya
oleh A. Khoirul Anwar

CATATAN KAKI

ampak mengudara di media social 

Ndalam beberapa waktu ini. Tak hanya itu 
aksi protes yang berujung tindakan 

represif aparat juga membara di beberapa 
kota. Peristiwa tersebut adalah buntut dari 
disahkanya RUU Cipta Lapangan Kerja 
(Omnimbuslaw) oleh DPR dalam sidang 
paripurna yang digelar pada gedung DPR, 
Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Turut 
hadir dalam sidang Menko Perekonomian 
Airlanga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, 
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkeu Sri 
Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri 
ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM 
Yasonna Laoly sebagai perwakilan dari 
pemerintah. 

Undang-undang yang disepakat i  oleh 
mayoritas anggota parlemen dari tujuh fraksi ini 
da lam pe r ja lanannya  sudah  banyak 
menimbulkan keresahan masyarakat. terjadi 
banyak kejanggalan dimana-mana, salah satu 
contohnya dibidang teknis pada hari H-1 
menjelang pengesahan UU ini Kapolri dalam 
pesan telegram mengintruksikan kepada 
seluruh Kapolda Seluruh Indonesia untuk tidak 
memberikan izin unjukrasa, tak hanya itu 
dalam screenshot an surat perintah tersebut 
juga menyatakan bahwa kepolisian diharapkan 
i ku t  mencoun te r  na ras i -na ras i  yang 
mendiskreditkan pemerintah, padahal jelas itu 
bukan wewenang kepolisian sebagai enegak 
hukum dan positioningnya polisi adalah alat 
Negara sebagai penegak auran bukan sebagai 
alat pemerintah yang melanggengkan 
kekuasaan.

Dalam kla imnya pemerintah acapkal i 
menegaskan bahwa RUU ini (sebelum 
disahkan) akan memberikan dampak positif 
bagi iklim ekonomi negri ini. Hal tersebut salah 
satunya disampaikan oleh Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, 
dalam keterangan resminya mengatakan 
bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan 
bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan 
ekonomi nasional dan membawa Indonesia 

memasuki era baru perekonomian global. 
"RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi 
regulasi dan debirokratisasi, sehingga 
pelayanan Pemerintahan akan lebih efisien, 
mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan 
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 
(NSPK) dan penggunaan sistem elektronik," 
ujar Menko perekonomian tersebut dalam 
salah satu pertemuan. 

Tak hanya itu airlangga juga menyatakan 
bahwa masalah yang hari ini seringkali menjadi 
penghambat investasi dan pembukaan 
lapangan kerja adalah sistem perizinan yang 
rumit dan persyaratan investasi yang 
memberatkan. Nah hal tersebut dapat 
diselesaikan dengan menyederhanakan 
perizinan, kenyamanan pengusaha terutama 
UMKM serta iklim investasi yang kondusif  
sehingga nant inya d iharapkan dapat 
menc ip takan banyak lapangan ker ja 
didalamnya.

Kenyataanya Dari klaim pemerintah diatas 
nampaknya memang perlu dipertanyakan lagi. 
Pasalnya dalam perjalananya UU ini begitu 
banyak cacat prosedur baik formil maupun 
materiilnya. Dalam proses penjajakan serta 
perumusan UU ini terbilang abai terhadap 
partisipasi masyarakat. Hal itu terlihat dari 
sejak masih berstatus Prolegnas sampai 
p e n y u s u n a n  d r a f t  o l e h  k e m e n k o 
perekonomian naskah akademik maupun 
salinan draft RUU begitu tertutup dan tidak bias 
diakses oleh masyarakat. jelas hal ini 
bertentangan dengan Pasal 89 jo 96 UU 
12/2011  yang mewajibkan pemerintah 
membuka akses seluas-luasnya semua 
rancangan perundang-undangan dengan 
harapan maksimalnya serapan aspirasi dari 
masyarakat.
         
Tak berhenti disitu, satuan tugas RUU 
omnimbuslaw (sebelum disahkan) begitu elitis 
dan terlihat mencolok tidak mengakomodir 
elemen masyarakat yang terkena imbas 
langsung dengan keberadaan aturan ini. 
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terkena imbas langsung dengan keberadaan 
aturan ini. Dalam perancanganya Omnibuslaw 
ini dikerjakan oleh tim yang komposisinya 
mayoritas dari pemerintah dan pengusaha baik 
asosiasi pengusaha maupun pengusaha 
individu, serta hanya 3 orang perwakilan dari 
daerah yakni DKI Jakarta, Walikota Tangerang 
Selatan, dan bupati banyuwangi.

Ada 10 utusan dari Perguruan tinggi negri dan 
2 dari swasta, namun tidak ada satupun dari 
organisasi buruh maupun asosiasi masyarakat 
yang dilibatkan didalamnya. Yang lebih 
mengerikan lagi dalam tim tersebut ada 
beberaa orang yang terindikasi terseret kasus 
korupsi mulai kasus ringan hingga kasus berat 
sekaliber century, sehingga dalam hal ini akan 
menimbulkan resiko yang amat besar 
mengingat semangat pemberantasan korupsi 
dinegasikan dengan aturan penghapusan 
sangsi pidana bagi korporasi.

Dari aspek materiil UU sapu jagad ini telah 
sukses menghianati produk reformasi yang 
tersisa. Setelah memangkas kewenangan 
KPK, disahkannya UU ini merupakan bentuk 
nyata dari penghianatan terhadap produk 
reformasi yang tersisa yakni Tap MPR NO 
XVI/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Politik 
Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi 
dan TA P M P R No.  I X /2001 Tentang 
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber 
Daya Alam. Dimana beberapa produk 
reformasi ini adalah bentuk koreksi dari rezim 
otoriter sebelumnya dan ketetapan tersebut 
dipekuat dengan Tap MPR  RI Nomor 
I/MPR/2003 dan dilegalkanan sebagai sumber 
hukum dibawah UUD oleh UU UU 12 tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan.

Tap MPR NO XVI/MPR/1998 Tahun 1998 
Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka 
Demokras i  Ekonomi  memuat  refleks i 
pandangan ekonomi di rezim orde baru yang 
cenderung pro terhadap investor dan kita juga 
mengetahui akibat dari pandangan ekonomi 
semacam itu membuat kesengsaraan rakyat 
dan jurang ketimpangan yang semakin 
melebar. Nah ketatapan MPR ini mencoba 
mengembalikan demokrasi ekonomi sebagai 
pelaksanaan pasal 33 UUD 1945 yang 
mensyaratkan perihal pemerataan secara 
demokratis dan berkeadilan dalam sector 
ekonomi kerakyatan.

Semangat produk reformasi tersebut nyata-

nyata diabaikan oleh UU Omnibus law yang 
secara gamblang mengisyaratkan condong 
pada pemodal. Keberpihakan tersebut salah 
satunya terlihat dari UU Omnibuslaw ini 
merupakan upaya revisi yang kesekian kali 
terhadap UU no 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan yang terus dilakukan sejak 
2006 namun terus digagalkan oleh aliansi 
serikat buruh dan masyarakat. Substansi yang 
ditolak buruh dari aturan ini adalah system 
fleksibilitas  aturan tenaga kerja yang 
menguntungkan satu pihak yakni pengusaha, 
hal tersebut diwujudkan dengan kemudahan 
aturan rekrutmen dan pemutusan hubungan 
kerja. Selain itu aturan upah juga terdampak 
nantinya buruh akan di upah semurah mungkin 
dengan alasan efisiensi serta nasib kepastian 
kerja yang tak jelas (outsourcing)   tentu 
dengan upah yang murah buruh akan bekerja 
lembur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
dan nantinya tidak akan ada waktu untuk 
berorganisasi dan berserikat yang mana hal 
tersebut akan menghilangkan daya tawar 
buruh terhadap pengusaha. 

Nah dampak turunan dari perbudakan modern 
diatas tentu mengakibatkan perubahan 
orientasi pendidikan kita. Pelajar dan 
mahas iswa yang  mas ih  mengenyam 
pendidikan akan menjadi lahan basah bagi 
para investor untuk memperoleh tenaga kerja 
murah. Guna memuluskan langkah tersebut 
mentri pendidikan menggagas wacana 
"kampus merdeka" yang nantinya diharapkan 
kampus dapat mencetak lulusan yang sesuai 
dengan kebutuhan industri. langkah yang 
dirumuskan oleh pemerintah ini merupakan 
bentuk privatisasi, komersialisasi serta 
liberalisasi sector pendidikan.

Tak hanya itu, UU yang memberikan karpet 
merah pada pemodal dan pelaku usaha formal 
ini nampaknya hanya akan menyuburkan 
usaha-usaha besar dan memperlebar 
ketimpangan hal mengingat yang seharusnya 
dikuatkan adalah ekonomi kerakyatan dimana 
sector informal dan usaha kerakyatan malah 
berkontribusi lebih besar dengan prosentase 
77% dan menyerap 57,03% penduduk yang 
telah bekerja.

Penghianatan terhadap anak kandung 
reformasi selanjutnya adalah TAP MPR No. 
IX/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan 
Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat berisi 
pengakuan Negara mengenai ketimpangan 
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pengakuan Negara mengenai ketimpangan 
kepemil ikan dan struktur penguasaan 
sumberdaya alam dan agraria yang nantinya 
akan menghasilkan kerusakan lingkungan dan 
alienasi tempat hidup dan penghidupan 
masyarakat. Dalam Tap MPR tersebut juga 
mengatur pr insisp-prinsip yang harus 
diperhatikan ketika proses pembuatan UU 
khususnya terkait agraria dan lingkungan serta 
membawa semangat reforma agraria sejati 
yang berkeadilan.

Menurut Laporan Hukum dan Hak Asasi 
Manusia  oleh YLBHI pada 2018 melaporkan 
telah terjadi 300 konflik agaria di 16 provinsi 
dengan luasan mencapai 488.404,77 hektar. 
Dalam beberapa kasus tersebut YLBHI 
mendapati bahwa mayoritas bersamaan 
dengan adanya pelanggaran HAM, pelaku 
tertinggi 84 kasus, diikuti Pemerintah Daerah 
sebanyak 73 kasus, Perhutani sebanyak 54 
kasus, TNI sebanyak 34 kasus dan BUMN 
sebanyak 49 kasus. 

Dalam keterangan lain menurut laporan dari 
Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan 
bahwa sekitar 1% pengusaha kuasai 68% 
tanah. Sedang data BPS 2018, sedikitnya 15,8 
juta rumah tangga petani hanya menguasai 
tanah sekitar 0,5 hektar. Selain itu Berdasarkan 
data KPA, 71% daratan di Indonesia dikuasai 
korporasi kehutanan. Lalu, 23% tanah dikuasai 
korporasi perkebunan skala besar, para 
konglomerat, baru sisanya, masyarakat. 

Beberapa laporan diatas menunjukan sebuah 
ironi yang mengisyaratkan bahwa dua dekade 
lebih reformasi belum bias berbuat banyak 
terhadap keadilan ekonomi, ekologis dan 
pemerataan retribusi tanah. Selain itu 
pemerintah disini nampaknya justru menjadi 
aktor pelanggaran HAM dan perampasan 
lahan. 

Kondisi yang demikian diperparah dengan 
disahkanya UU Omnibuslaw ini, UU ini 
kedapatan mengakomodir beberapa aturan-
aturan kotroversial  yang terdapat pada RUU 
p e r t a n a h a n .  S e p e r t i  p u b l i k  k e t a h u i 
sebelumnya bahwa RUU Pertanahan pada 
tahun 2019 mengalami penolakan masif dari 
masyarakat sehingga parlemen memutuskan 
untuk menunda pembahasanya hingga saat 
i n i .  B e b e r a p a  d i a n t a r a n y a  a d a l a h 
perpanjangan izin HGU, penyimpangan 
penafsiran terhadap hak menguasai negara 
dan rencana pembentukan bank tanah yang 

begitu bias keberpihakanya.

Selain itu UU Omnibuslaw ini semakin 
memperlebar ketimpangan mengingat dari 
awal semangatnya adalah kemudahan 
pemberian hak atas tanah demi kepentingan 
investasi dan kelompok korporasi . UU 
Omnibuslaw juga berupaya menghilangkan 
pembatasan maksimum penguasaan lahan 
sertamempermudah pengadaan tanah bagi 
perkebunan dan penguasaan SDA sehingga 
dampaknya tentu akan terjadi monopoli tanah 
m e m p e r m u d a h  p e r a m p a s a n  t a n a h 
masyarakat adat atas nama pembangunan. 

Berbagai usaha pemerintah mengistimewakan 
para pemodal tak berhenti disitu, keamanan 
dalam berinvestasi nampaknya juga dijadikan 
iming-iming pemerintah dalam menarik 
investor tanpa memperdulikan kondisi 
masyarakat yang terdampak. KPA mencatat 
sepanjang tahun 2019 terjadi 259 kasus 
penangkapan petani, aktivis peduli lingkungan 
dan masyarakat adat, dan hal tersebut jika 
diakumulasikan selama 5 tahun terahir 
berjumlah 1.298 kasus. 

Melalui UU Omnimbuslaw pemerintah 
mencoba menguatkan Undang-Undang No. 
41/1999 tentang Kehutanan dan Undang-
Undang No. 18/2013 tentang Pencegahan 
Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), 
padahal dua undang-undang tersebut 
merupakan instrumen utama kriminalisasi 
masyarakat yang mencoba mempertaankan 
ruang hidupnya.
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Tak hanya itu dalam UU ini, terlalu besarnya 
wewenang pemerintah dan pola pemerintahan yang 
begitu sentralistik akan membawa kita layaknya 
pada masa presiden Suharto. Hal tersebut bisa kita 
lihat dalam pasal 170 Ayat (1) UU Cipta Kerja, 
"Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan 
strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini 
Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan 
dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah 
ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak 
diubah dalam Undang-Undang ini." Pasal 170 Ayat 
(2) berbunyi, "Perubahan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah." Sedangkan Pasal 170 Ayat (3) 
menyatakan, "Dalam rangka penetapan Peraturan 
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan 
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia." 

Kita harus melakukan apa?

Periode kedua pemerintahan Presiden joko widodo 
kali ini memang sukses membuat era kita kembali 
ke ordebaru tanpa lorong waktu.  Namun kira-kira 
apa yang bisa kita lakukan ?

Jelas yang pertama adalah #tolakomnibuslaw dan 
yang kedua adalah Aksi langsung, ya benar 
setidaknya hanya dua kata itu yang masih 
memungkinkan kita lakukan saat ini. Aksi langsung 
ini bukan hanya berarti demonstrasi, kita semua 
dapat berpartisipasi baik melalui media social, 
dengan melawan hoax serta propaganda buzzer 
pemerintah,  hingga penyadaran terhadap 
lingkungan sekitar kita dengan tujuan minimal 
orang disekitar kita tak terbawa arus mainstream 
ikut menyalahkan ketika dalam suatu demonstrasi 
massa aksi memperjuangkan hak-hak dan terkadang 
meluapkan kekecewaanya.

 Pasalnya hari ini pemerintah serta parlemen 
membutuhkan tekanan publik secara serius dan 
berkelanjutan, bahkan jika dirasa perlu harus ada 
mogok nasional maupun pembangkangan social 
demi memberikan nilai tawar yang lebih agar 
pemerintah tak lagi bebal dalam mendengarkan 
aspirasi dari rajanya yakni rakyat. Mengingat aksi 
damai dan aksi-aksi kompromis lain misalnya aksi 
kamisan yang hari ini sudah menginjak usia 13 
tahun sudah terbukti tidak  merubah sifat bebal 
pemerintah.

 "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, 
namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena 

melawan  Partai anakku & Cucuku bangsa sendiri” 
Panglima Besar Revolusi Bung Karno



Fantasi Kesaktian Pancasila
oleh A. Khoirul Anwar

erpuluh-puluh tahun semenjak Soeharto 

Bdikukuhkan kedudukanya sebagai 
penguasa lewat Surat Perintah Sebelas 

Maret (Supersemar), dua hari ini tanggal 30 
September dan tanggal 1 Oktober merupakan 
hari yang sangat sakral bagi sejarah bangsa 
Indonesia. Tanggal 30 September diperingati 
sebagai hari "Penghianatan PKI", pada waktu 
itu tujuh jendral Tentara Nasional Indonesia 
Angkatan Darat (TNI-AD) diculik dan dibunuh 
di  kawasan pinggir Jakarta dalam sebuah 
tempat bernama Lubang Buaya.  Pada tanggal 
ini pula menjadi hari yang mensyaratkan 
diharuskannya pengerekan bendera setengah 
tiang sebagai penanda tanggal 30 September 
merupakan hari yang begitu pilu dan berdarah-
darah. Pemutaran film G30S/PKI merupakan 
ritus tahunan yang diwajibkan oleh pemerintah 
untuk melestarikan ingatan sejarah bangsa 
akan tragedi penghiatan PKI ini.

Keesokan harinya tepat pada tanggal 1 
Oktober adalah perayaan "Kesakt ian 
Pancasila". Tanggal 1 Oktober merupakan hari 
kemenangan layaknya hari raya dimana sang 
merah putih diwajibkan berada di puncak tiang 

bendera setiap halaman rumah. Hari dimana 
Pancasila benar-benar dianggap sakti 
mandraguna yang tak tertandingi, hari itu 
Pancas i l a  bena r -bena r  menun jukan 
kekuatannya. Tak lupa pula pamflet-pamflet 
pe rayaan   da r i  be rbaga i  o rgan isas i 
masyarakat, kepemudaan bahkan organisasi 
kemahasiswaan juga turut menyemarakkan 
hari kesaktian ideologi negara ini.  Setidaknya 
begitulah narasi sejarah yang terus dikonsumsi 
dan difosilkan menjadi suatu ritus abadi setiap 
tahunya.

Asvi Warman Adam dalam salah satu bukunya 
"Membongkar Manipulasi Sejarah: Kontroversi 
Pelaku dan Peristiwa (2009)", menuliskan, 
apakah relevan G30S dengan kesaktian 
Pancasila? Ternyata tidak, Asvi menyatakan 
bahwa G30S merupakan upaya perebutan 
kekuasaan segelintir elit dengan dengan 
banyak fakta yang masih menjadi misteri dan 
tidak ada hubunganya dengan kehebatan 
Pancasila.

Dalam hal ini penulis sepakat dengan 
penjelasan Asvi, walaupun dalam konteks 

Platinum NewsPaper |  Edisi Oktober 2020

WACANA

13



Dalam hal ini penulis sepakat dengan 
penjelasan Asvi, walaupun dalam konteks latar 
belakang dan prosesi G30S tersebut masih 
bisa diperdebatkan lagi. Tulisan ini mencoba 
sedikit mengulas apakah setelah 1965 
Pancasila benar-benar sakti? atau sebenarnya 
1 Oktober malah bukan merupakan hari 
kemenangan, namun hari yang kelam?

Kesaktian Pancasila?
Pancasila merupakan  falsafah yang diyakini 
sebagai  pedoman hidup, jiwa bangsa, 
kepribadian, dan cita-cita luhur bangsa 
Indonesia. Soekarno menyebut Pancasila 
sebagai Philosophische Grondslag yang ia 
definisikan sebagai fundamen, filsafat, pikiran 
yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya 
didirikan gedung Indonesia merdeka[1] . 

Dari pengertian tersebut maka sekiranya 
Pancasila merupakan pedoman bagaimana 
negara, bangsa, serta rakyat melangkah dan 
d i imp lementas ikan da lam keh idupan 
berbangsa dan bernegara.

Ketuhanan yang Maha Esa, merupakan sila 
pertama dalam Pancasila yang mana dalam 
salah satu tafsirannya membebaskan setiap 
individu untuk memeluk dan mengamalkan 
ajaran agama apa yang ia yakini. Pada masa 
orde baru jumlah tempat ibadah yang dibangun 
amatlah banyak, tetapi hal tersebut berbanding 
lurus dengan terjadinya pengerusakan, 
pembakaran dan pembongkaran tempat 
ibadah yang juga meningkat pesat. Periode 
orde lama tahun 1945—1965 tercatat 2 gereja 
yang mengalami pengerusakan, sementara 
dalam periode orde baru tahun 1966—1998 
meningkat menjadi 55 masjid dan 609 gereja. 

Tak hanya itu, mayoritas penyelesaian dari 
ratusan kasus tersebut cenderung tertutup dan 
minim penyelesaian lewat jalur hukum. 
Menurut Pendeta Weinata Sairin (2002), kasus 
pengerusakan gereja yang berakhir lewat jalur 
peradilan hanya kasus yang dialami Gereja 
Kristen Jawa (GKJ) Mesias Batang, Jl. Dr. 
Soetomo, Kelurahan Watesalit, Kecamatan 
Batang, Kabupaten batang, Jawa Tengah. 
Dalam masa ini kekerasan atas nama agama, 
pengusiran serta konflik antar umat beragama 
juga semakin meruncing, misalnya konflik 
i s l a m  d a n  k r i s t e n  y a n g  s e o l a h  t a k 
berkesudahan.

Sila ke-2 berbunyikan "Kemanusiaan yang Adil 
dan Beradab". Sebagian besar masyraakat 

Indonesia pasti tahu apa yang terjadi pada 
tragedi kemanusiaan setelah tahun 1965, 
dimana hampir di setiap wilayah terdapat 
kamp-kamp pembantaian anggota eks-PKI 
yang dituduh terlibat dalam upaya kudeta. 
Kebanyakan dari mereka dibantai tanpa 
melewati tahapan peradilan (extra judicial 
killing). 

Jumlah yang terbunuh dalam kejahatan 
kemanus iaan  te rsebu t  mas ih  da lam 
perdebatan sengit hingga saat ini, angkanya 
beragam mulai dari ratusan ribu hingga jutaan 
jiwa, bahkan Kolonel Sarwo Edhie sebagai 
pihak yang memimpin pembersihan gerakan 
komunis menyatakan telah membersihkan 
sekitar 3 juta anggota maupun (sekadar) 
simpatisan PKI.

Tak hanya itu, menurut International Amnesty 
lebih dari 1 juta orang ditangkap tanpa 
dakwaan resmi maupun tidak disidangkan 
selama 14 tahun. Tak berhenti disitu, 
pelanggaran demi pelanggaran Hak Asasi 
Manus ia  (H A M) la innya juga te r jad i 
setelahnya. Bahkan setelah reformasi, kasus-
kasus pelanggaran HAM berat maupun ringan 
masih menjamur yang nampaknya jauh dari 
kata tuntas. Misalnya saja kasus kematian 
pejuang kemanusiaan Alm.Munir yang hingga 
kini tak kunjung mendapat titik terang.

Sila "Persatuan Indonesia" merupakan sila 
ketiga yang cukup sulit dilihat implementasinya 
da lam kehidupan sehar i -har i .  Da lam 
perjalanan orde baru tak banyak terjadi 
pemberontakan besar terjadi, tetapi persatuan 
Indonesia pada masa itu ditegakkan di atas 
moncong senjata yang begitu berlawanan 
dengan semangat persatuan senasib 
seperjuangan  pada sumpah pemuda dan 
semangat kemerdekaan. Bisa kita tengok 
bagaimana kuatnya militer pada waktu itu dan 
bagaimana perlakuan mereka terhadap rakyat 
Papua, rakyat Aceh dan masih banyak lagi 
yang lainnya.

Selanjutnya sila keempat yakni "Kerakyatan 
y a n g  D i p i m p i n  O l e h  H i k m a h  d a l a m 
Permusyawaratan Perwakilan", sila ini 
menunjukan kearifan bangsa dalam corak 
d e m o k r a s i  k e r a k y a t a n n y a .  D a l a m 
pelaksanaannya, demokrasi setelah tahun 
1965 cenderung otoriter dan menutup erat-erat 
apa yang dinamakan kebebasan berpendapat. 
Ha l  i t u  d ibuk t i kan  da r i  se rangka ian 
pembredelan beberapa organ pers dan juga 
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1965 cenderung otoriter dan menutup erat-erat 
apa yang dinamakan kebebasan berpendapat. 
Ha l  i t u  d ibuk t i kan  da r i  se rangka ian 
pembredelan beberapa organ pers dan juga 
penghilangan, serta kriminalisasi orang-orang 
yang menjadi lawan politik penguasa. Tak 
hanya sampai disitu, pada era reformasi 
meskipun pemerintahan otoriter  telah 
tumbang nampaknya ik l im demokrasi 
kerakyatan di Indonesia tak kunjung membaik.

Jeffrey Winter seorang analis politik dari 
Northwestern University menilai setelah 
tumbangnya orde baru, demokrasi Indonesia 
malah dikuasai oleh kaum oligarki, sehingga 
semakin jauh dari cita-cita kesejahteraan 
rakyat. Seluruh dunia mengakui bahwa pemilu 
di Indonesia merupakan pemilu yang dilihat 
dari segi periode pelaksanaan begitu tepat 
waktu dan sangat minim kekerasan.  Namun, 
bukan berarti pemilu di Indonesia baik-baik 
saja, semua proses pencalonan masing-
masing wakil rakyat maupun pemimpin di 
ranah eksekutif harus melalui "selesksi 
kesuasaan" yang dimiliki oleh oligarki dengan 
wealth power yang dimiliki tiap calon.

Masih menurut Winters, dalam salah satu 
kuliahnya mengatakan bahwa, ketimpangan di 
Indonesia begitu tajam. "Konsentrasi kekayaan 
meningkat dan ketimpangan meningkat, 
Indonesia jauh lebih merata antara yang kaya 
dan miskin pada 1945 daripada sekarang, apa 
yang salah? padahal partisipasi rakyat minimal 
harus membawa lebih banyak kemakmuran, 
kenapa ini tidak terjadi? (karena) oligarki dan 
elit politik di sini (Indonesia) sudah menguasai 
dan mengontrol sistem demokrasi, sehingga 
Indonesia punya oligarki demokrasi," ujar 
Winters dalam diskusi bertajuk 'BUMN Dalam 
Lingkaran Oligarki' di Universitas Katolik 
(Unika) Atma Jaya Jakarta, pada Kamis 8 
Maret 2018 silam . Tak hanya dalam masalah 
pemerataan ekonomi, di bidang hukum kita 
tahu bahwa penegakan hukum di negeri ini 
masih jauh dari kata cukup. Bahkan tak jarang 
banyak dari penegak hukum juga terjerat kasus 
hukum. Dalam sektor  kesehatan, politik, dan 
juga beberapa sektor lain keadilan bagi seluruh 
rakyat Indonesia nampaknya masih berada 
dalam angan.

Melihat fakta diatas, tentu masalah keadilan 
sosial juga masih merupakan PR besar bagi 
bangsa ini. Apalagi ditengok kembali dalam 
semangat awalnya, Pancasila ditafsirkan oleh 
Bung Karno sebagai jalan untuk keadilan yang 

merata bagi seluruh rakyat Indonesia ". . . satu 
konsepsi lebar jang bernama Manipol/USDEK 
atau Sosialisme Indonesia, hubungan antar 
warga Indonesia dengan seluruh ummat 
manusia jang ki ta simpulkan sebagai 
perikemanusiaan, perdamaian, persahabatan 
antar-bangsa, keadilan antar-bangsa, bebas 
dari penghisapan dan penindasan, bebas dari 
exploitation de l'homme par l'homme dan dari 
exploitation de nation par nation. Inilah refleksi 
mutlak daripada Kepribadian Indonesia, jang 
hidup kembali sedjak Proklamasi 17 Agustus 
1945".[2]

Sebuah refleksi

Tak ada salahnya ketika dua tanggal 
bersejarah tersebut dijadikan hari besar oleh 
negara. Namun, yang perlu dicermati dan 
direfleksikan ulang, hari-hari besar kerap kali 
dimunculkan dalam suasana politis serta 
dijadikan alat pemfosilan fakta sejarah. 
Sementara kebenaranya masih bias ketika 
ditafsirkan ulang. Meriahnya perayaan dua hari 
nasional tersebut serta direkonstruksinya fakta 
sejarah bersumber tunggal dari negara. Pada 
akhirnya hanya akan mengaburkan fakta 
sejarah, mereduksi kasus pelanggaran HAM 
berat setelahnya, serta menampakkan 
eksistensi kuasa negara terhadap kesadaran 
semu atas kesaktian Pancasila. Muara dari 
perkara-perkara yang telah diuraikan tersebut 
tak lain adalah hari besar yang digunakan 
sebagai "Aparatus Ideologi Negara". Aparatus 
Ideologi Negara merupakan isitilah yang 
dicetuskan oleh Louis Althusser sebagai 
hegemoni non kekerasan yang tujuan 
penyebarannya jelas, yakni melegitimasi dan  
mempertahankan kekuasaan.

Sebagai penutup pada bab refleksi ini, di masa 
depan bukan tidak mungkin ketika tumbuh 
kesadaran masyarakat secara kolet i f . 
Kesadaran inilah yang  akan menghasilkan 
konter-hegemoni yang memunculkan hari-hari 
besar alternative lain,  sebagai lawan dari 
produk aparatus ideologi negara yang telah 
mapan. Substansinya jelas tidak hanya 
perayaan-perayaan semu tandingan, tetapi 
sebuah refleksi mendalam. Cara ini diharapkan 
mampu menjadi sebuah kaca pembesar 
realitas yang akan membantu kita untuk 
bersikap adil dalam memandang suatu konteks 
sejarah dan problematis bangsa.
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suatu konteks sejarah dan problematis 
bangsa.

Sumber :

Ÿ Yudi Latif. Revolusi Pancasila. Jakarta: 
Mizan. 2015.hlm.31.

Ÿ Dikutip dari 
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan_be
ragama_di_Indonesia dalam Daniel 
Dhakidae (2003). Cendekiawan dan 
kekuasaan dalam negara Orde Baru. 
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 
513-516 .

Ÿ Dikutip dari 
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan_be
ragama_di_Indonesia dalam  Weinata 
Sairin (2002). Visi Gereja Memasuki 
Milenium Baru. Jakarta: BPK Gunung 
Mulia. hlm. 84-98

Ÿ Dikutip dari 
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan_be
ragama_di_Indonesia dalam Melissa 

Courch (2013). Law and Religion in 
Indonesia: Conflict and the courts in West 
Java. Routledge.

Ÿ Lihat laporan KONTRAS dalam: 
Menyusun Puzzle pelanggaran HAM 1965, 
hal: 10.

Ÿ Amnesty International, Power and 
Impunity, catatan kaki No .71.

Ÿ https://mediaindonesia.com/read/detail/148
526-demokrasi-indonesia-di-bawah-
kendali-oligarki

Ÿ Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi Jilid 
II. Jakarta: Panitya Penerbit Dibawah 
Bendera Revolusi. 1965. Hlm. 446.

Ÿ Louis Althusser. Ideologi dan Aparatus 
Ideologis Negara (Catatan-Catatan 
Investigasi). Jakarta: IndoPROGRESS. 
2015. Hlm. 24

(Tulisan ini sebelumnya dimuat di 
Persmangalam.com dan dimuat ulang 
dengan tujuan refleksi wacana)
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6 Alasan Logis Kenapa Rugi Banget 
Gak Deket sama Anak LPM!
oleh A. Khoirul Anwar

i pagi yang lumayan cerah ini, mata ini 

Dtermanjakan padang rumput yang hijau, 
ditemani sepoy-sepoy angin dan ubur-ubur 

yang beterbangan, juga tawa anak-anak yang 
berlarian mengejarnya (maaf ini saya lagi nonton 
sponsbob).  aku termenung dan mencoba 
menuangkan keresahan-keresahanku terkait 
masalah akut kawan-kawan seperjuanganku anak-
anak persma yakni independensi (baca: jomblo) 
(tolong kasih sountrack lagu-lagu sedih pliss…)

Saya ndak abis pikir apa yang membuat kawan-
kawan LPM atau yang biasa punya nama yang 
katanya mbois "Persma" mengalami penyakit satu 
ini. Apa para cewek-cewek di kampus ini sudah 
terkena ilusi "Mugen tsukoyomi" dari kaguya (mak 
nya zetsu dalam serial naruto) untuk selalu 
memandang lusuh, letih, tampang awut-awutan 
anak persma ? apakah gegara mereka sedikit kritis 
banyak yang ndak suka hingga menyewa jasa 
dukun andalan guna menghalangi pesona pada 
para wanita? Benar benar ndak habis pikir saya ( 
kalau pas ini soundtracknya kasih soundtrack 
menegangkan dikit biar kayak di film horor 
huhuhuhu)

Berdasar dari latar belakang dan rumusan masalah 
diatas, izinkanlah saya menguraikan betapa 
ruginya tidak punya pacar seorang persma. Fyi ya 
teman-teman, uraian ini hasil riset saya dengan 
membaca ribuan naskah yang menghabiskan 
2.081.000 hari 2 jam lebih sepuluh menit untuk 
menyelesaikan dan mengambil kesimpulanya  
(uwuwuwuw alay). Dan berikut adalah beberapa 
alasan betapa terpuruk dan meruginya para cewek-
cewek yang tidak punya pacar seorang persma, 
cekidot :

Ÿ Humble (blater)
Masalah humble anak persma ndak kalah kok sama 
kawan-kawan LDK rofiil a'la (eh gak salah kan 
tulisanya). Meskipun dalam LDK mereka sudah 
kenyang hadist-hadist dan berbagai petuah tentang 
silaturahmi boleh tu dibandingin sama persma. 
Coba tengok ketika mereka wawancara, mulai 
pejabat, koruptor, aktivis, dosen, satpam, tukang 

Platinum NewsPaper |  Edisi Oktober 2020

KELAKAR

17



mulai pejabat, koruptor, aktivis, dosen, satpam, 
tukang becak, mak-mak jual jamu sampai 
anak-anak yang lagi ngejar layangan mereka 
bisa aja akrab kok, apalagi  cuma ngakrabin 
sama ayahmu *suitsuittttt

Ÿ Masalah nyepik (PDKT)
Anak-anak persma gak perlu berkecil hati 
terkait hal-hal penyepikan, jangan sampai 
minder sama anak-anak tadris bahasa 
indonesia yang otaknya kebanyakan nyastra. 
Bukankah kalian sudah kenyang sama makian 
kakak-kakak kalian untuk baca, baca dan 
baca? Dalam hal ini tentunya juga sastra. Ex : 
(anak persma jurusan Hukum ekonomi 
s y a r i a h )  c i n t a k u  p a d a m u  b a g a i k a n 
pertumbuhan ekonomi syariah yang hari ini 
terus meningkat dan tak terbendung dek 
*wuwuwuwuwu.

Ÿ Tak kenal menyerah

Sudah pernah dengerin lagu the rain yang 
terlatih patah hati? Naah itulah lagu yang paling 
pas menggambarkan anak-anak persma, 
mereka tahan banting. Bagaimana tidak 
masalah patah hati dan suasana muram durja 
sudah jadi makanan mereka sehari-hari. 
Naskah berita yang ditolak eleh editor, di php in 
sama narasumber wawancara, cari dana buat 
acara, sampai dimarahi pimpinan redaksi 
gegara deadline tulisan telat membentuk 
mereka menjadi pribadi strong dalam keadaan 
a p a p u n .  Ta n  m a l a k a  p e r n a h  b i l a n g 
"terbentur,terbentur, terbentuk" naah dengan 
jiwa strong itu pasti anak persma siap kok 
nemani kamu dalam suka maupun duka 
duhdeek…..

Ÿ Kalian bakal nyaman.

Fyi rek persma itu punya geng, namanya PPMI 
(perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia) 
laah dalam geng itu ada aturan (kata kerenya 
sih AD/ART kalau kata anak-anak sok yes 
UKM sebelah). Dalam kongres di Madura 
tempo hari disepakati bahwa ada tambahan 
pasal yang wajib di taati bersama kurang lebih 
r e d a k s i n y a  " P e r s  M a h a s i s w a  w a j i b 
memberikan ruang aman bagi perempuan". 
Nihh bagi kalian yang sering banget disakiti 
terutama oleh anak-anak UKM olahraga yang 
sok cool padahal fakboy, anak persma layak 
kalian jadikan sandaran dan ada jaminan aman 
dan bikin nyaman kok. Dan gak bakal kalah kok 
sama anak Pagar Nusa masalah jagain kamu :*

Ÿ Selalu menerima kenyataan

Kalian para cewek yang selalu di iming-imingi 
janji manis anak teater ingatlah mereka pandai 
sandiwara. sekarang adalah saatnya buka 
m a t a  b u k a  h a t i ! .  K e t i k a  k o n d i s i m u 
mengenaskan seperti itu anak persma adalah 
satu-satunya pilihan. Anak persma pasti 
paham kok kode etik mereka tentang kejujuran 
dan faktual, mereka juga akrab dengan 
statistik-statistik guna menerka masa depan. 
Tentunya dengan ini dalam menjalani 
hubungan pasti realistis dan visioner kok.

Ÿ Gak kalah keren

Mungkin mendengar seorang anak indie yang 
hobi mendaki macam anak-anak mapala 
terlihat keren. Dengerin lagu fiesra besari 
sambil saling menggengam erat (hiliihh rimisik 
ikil, ligi limi bingit). Kalian di rayu diatas gunung 
di bikinin tulisan-tulisan sampah "sayang 
kapan kesini bareng aku" kadang membuat 
cewek merasa kayak udah pacaran sama soe 
hoe gie aja. Gak bosen apa lagaknya Cuma itu-
itu aja? Asal kalian tau anak mapala itu 
pakaianya gak pernah dicuci, bau dan jarang 
mandi. Dalam mendaki mereka sangat jarang 
sekali bersentuhan dengan air, boro-boro 
mandi minum aja ngirit. Kalau akumah 
mending pacaran sama deni manusia ikan 
meski sedikit amis tapi rajin mandi.

Naah cobak bandingin sama anak-anak 
persma meskipun masalah bau dan pakaian 
yang awut-awutan ketika mereka liputan 
demonstrasi pasti ikutan basah kok kena 
watercanonnya bapak polisi kan bisa tuh di 
itung mandi wkwkwk. Nyanyiin "darah juang" 
bareng-bareng pas di jalanan juga gak kalah 
romantis kok, membuat optimis bahwa 
hubungan kita bisa kok diperjuangin bareng 
uhuuuyyy

Naah itu pertimbangan-pertimbangan yang 
harus kalian perhatikan bagi yang belum punya 
ataupun sudah tapi merasa salah pilih banget. 
Udaah putusin aja !

"sesungguhnya mereka yang memandang 
anak persma sebelah mata adalah golongan 
orang-orang yang merugi" sekian terimakasih.
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Perhatikan! Kenali Pelecehan Seksual di Sekitarmu
oleh Issatus Sa’adah

ayoritas orang masih beranggapan bahwa pelecehan seksual adalah tentang pemerkosaan 

Matau disentuh bagian pribadinya. Padahal, bukan hanya itu. Seorang seksolog (psikolog 
seksual) bernama Zoya Amrin mengatakan bahwa pelecehan seksual adalah segala 

tindakan seseorang yang membuat ketidaknyamanan seksual terhadap orang lain. Hal itu bisa 
berupa permintaan seksual, perilaku atau isyarat yang membuat orang lain tersinggung terintimidasi 
atau merasa dipermalukan. Komnas perempuan mengkategorikan pelecehan seksual menjadi dua 
kategori, pelecehan verbal (berupa ucapan) dan dan pelecehan non verbal (berupa tindakan) . 
Berikut pelecehan seksual yang harus kamu kenali di sekitarmu!

Ÿ Catcalling
Sebuah bentuk pelecehan seksual yang kerap ditemui. Umumnya, catcalling terjadi di jalanan. 
Korbannya sering perempuan dan pelakunya laki-laki dengan modal siulan, basa-basi meminta 
kenalan atau berkedok akhi-akhi mengucapkan salam. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan 
perempuan menjadi pelakunya. Kasus ini perlu diperhatikan lebih, sebab sampai hari ini banyak 
pelaku yang menganggap hal serupa sebagai candaan atau pujian belaka. 

Ÿ Bercanda dengan konotasi seks, 
pertanyaan pribadi tentang pengalaman seksual, dan menyebar rumor tentang aktivitas seksual 
orang lain hingga ajakan melakukan kegiatan seksual
Yang perlu diingat bahwa korban pelecehan tidak hanya perempuan. Hal ini bisa terjadi antara laki-
laki dan perempuan, perempuan terhadap perempuan yang lain maupun laki-laki pada laki-laki 
lainnya. Jadi sebagus apapun klimaks dari jokes kalian, tapi itu masih berbau konotasi seksual lebih 
baik diamlah. Seperti kata Rasul "Diam adalah Emas". Nah, melihat corak penyintas yang datang dari 
beraneka ragam, menjadi mumkin ketika teman sesama perempuanmu atau teman sesama lelaki 
menanyaimu perihal aktivitas seksualmu. 
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Ÿ Komentar seksual tentang tubuh 
seseorang/ penampilan seseorang

2 tahun yang lalu, ribuan komentar dari 
perempuan pada salah satu atlit asean games 
cabang  bu lu tangk i s  sempa t  menua i 
pertentangan. Ujaran verbal seksis seperti "roti 
sobek", "aku lemah dan pasrah kepadamu" 
"pengen ngelapin keringet" bahkan ada yang 
"nanti kalau menang difinal buka celananya" 
membanjiri akun instagram dan youtube yang 
meng-upload video si Jojo. Komentar itu 
diberikan oleh ribuan perempuan pada Jojo 
yang membuka bajunya ketika menunjukkan 
ekspresi kemenangan. Dari sini, pesan yang 
selalu digaungkan disini adalah bahwa semua 
orang bisa menjadi korban. Siapapun, 
dimanapun dan dalam keadaan apa saja. 
Premis ini diafirmasi oleh Survey dari KRPA 
(Koalisi Ruang Publik Aman) membuktikan 
bahwa 17% korban pelecehan seksual 
mengenakan pakaian tertutup. Jadi, pakaian 
terbuka yang dikenakan perempuan tidak 
menjadi penyebab pelecehan seksual. 

Ÿ Mengirim gambar bernuansa seksual
Di masa pandemi dengan perubahan aktivitas 
manusia yang didominasi oleh gawai, 
pelecehan seksualpun semakin mudah terjadi. 
D e n g a n  s e k a l i  p e n c e t ,  p e l a k u  b i s a 
meluncurkan kegiatan jahatnya dengan 
mengirim gambar-gambar kepada orang lain.

Ÿ Memandang seseorang dengan penuh 
nafsu, ekspresi wajah seperti mengedip 
atau menjilat bibir

Hal yang paling susah dibuktikan dalam 
pelecehan seksual adalah saat bercanda. 
Karena, besar kemungkinan korban hanya 
dianggap lebay apabila mempermasalhkan hal 
tersebut. Lalu apa yang akan kamu lakukan 
seandainya dalam sebuah diskusi atau dalam 
kelas, ada temanmu atau seniormu melakukan 
hal sedemikian rupa terhadapmu ? speak up, 
please! Jangan biarkan hal semacam itu 
berulang menjadi kebiasaan atau ada 
temanmu yang lain menjadi korban. Pastikan 
bahwa pelaku merasa malu dan menyesali apa 
yang dia lakukan.

Ÿ Menggosokkan bagian tubuh sendiri 
dengan orang lain, menyentuh tubuh 
sensitive orang lain, memeluk dan 
mencium lawan jenis secara tiba-tiba.

Perbuatan 'cabul' dalam KUHP diatur pada 
pasal 289 sampai dengan 296. Pasal 289 
berbunyi "Barang siapa dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan memaksa seseorang 
melakukan atau membiarkan dilakukannya 
perbuatan cabul, dihuku karena melakukan 
perbuatan yang menyerang kehormatan 
kesusilaan dengan pidana selama-lamanya 
selama 9 tahun". R. Soesilo dalam bukunya 
K U H P Ser ta  Komentar -Komentarnya 
menyebut yang dimaksud dengan perbuatan 
cabul yakni segala perbuatan yang melanggar 
kesusilaan (kesopanan) yang semuanya 
dalam lingkup nafsu birahi seksual, meraba 
tubuh seseorang, dan lain sebagainya. 
Sayangnya, istilah pelesecahn seksual tidak 
dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana kita. Sehingga, sulit didapatkan 
keputusan dalam hukuman pelecehan 
seksual, seperti pada kasus Agni dan Baiq 
Nuril. Maka dari itu, sudah sewajarnya apabila 
gelombang desakan dari berbagai kalangan 
mengenai pengesahan RUU PKS terus 
digaungkan.

Selain turut mendukung RUU PKS ada 
beberapa cara yang bisa dilakukan untuk 
menghadapi pelecehan seksual. Pertama, 
jangan lengah dimanapun kamu berada. 
Kedua, mengonfrontasi pelaku. Jangan takut 
dan bersikaplah tegas bahwa kamu tidak 
nyaman. Ketiga, kamu bisa mempersenjatai 
diri lewat bela diri dan menambah wawasan 
dengan mempelajari hukum. Ke empat, teriak 
dan lari. Apabila dalam suatu kondisi dimana 
kamu tidak mungkin mengfrontasi pelaku 
secara langsung, misalnya saat sendirian. Ke 
lima, Speak Up. Ceritakan kepada orang lain, 
bisa jadi teman atau keluarga. Mintalah 
bantuan pada orang terdekatmu. Bila perlu, 
kamu bisa melaporkan kejajian pada pihak 
yang berwenang.
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Buku Al-’Alaq : Urgensi minat baca
oleh Moh. Sholeh

ika setiap apa yang kita lakukan memerlukan 

Jalasan, maka alasan utama yang melatar 
belakangi saya  meriview buku Eko Prasetyo 

yang berjudul Al Alaq tidak lain adalah bentuk rasa 
kagum saya kepada bung Eko Prasetyo, karna 
menurut saya bung Eko Prasetyo melalui karya 
tul isnya yang diberi judul Al Alaq mampu 
menyingkap fenomena yang ter jadi  pada 
masyarakat saat ini. Bung Eko Prasetyo menulis 
buku Al Alaq dengan bahasa yang sangat 
menggebu-gebu sehingga siapapun pembacanya  
akan merasakan apa saja problem yang dipaparkan 
oleh penulis, terlebih lagi bahasa yang digunakan 
dalam buku ini sangat mudah dipahami.

Dalam bukunya, bung Eko  seakan mencoba 
menafsirkan kata Al Alaq dari sudut pandang 
berbeda. Dimana ia mencoba membawa kita pada 
permasalahan yang akan membuat kita sadar, 
mengapa iqro' (bacalah) menjadi titah yang pertama 
bagi umat muslim. Bung Eko Prasetyo dalam 
tulisannya juga melampirkan beberapa surat yang 
ditujukan  kepada beberapa cendikiawan muslim, 
isi dari surat tersebut tidak lain adalah bentuk  dari 
kegelisahan penulis terhadap umat muslim di 
zaman sekarang. Dengan membaca surat persurat 
kita akan merasakan seperti duduk berdampingan 
dan berdialog dengan para cendikiawan muslim 
yang dituju.

Ÿ Surat Untuk Imam Al Ghozali
Melalui pesan yang ditulis oleh bung Eko Prasetyo 
kepada Imam Al Ghozali, kita akan disadarkan 
betapa jauhnya kita dari pengetahuan, kita terlalu 
mendikotomi pengetahuan yang mengakibatkan 
kita terjerumus pada fanatisme buta, mudah 
menyalahkan yang berbeda pandangan dengan 
kita. Hal yang seperti itu tentu sangat berbeda jauh 
dengan apa yang telah dicontohkan oleh   Imama Al 
Ghozal i ,  bel iau sangat terbuka terhadap 
pengetahuan sehingga beliau ahli dibanyak bidang 
pengetahuan seperti, Filsafat, Fiqih, Tasawuf dll.

#Surat Untuk Ibnu Sina
Mungkin kata malu adalah yang paling pantas 
untuk diucapkan, karena ketika membaca surat ini 
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Ÿ Surat Untuk Ibnu Sina
Mungkin kata malu adalah yang paling pantas 
untuk diucapkan, karena ketika membaca 
surat ini kita akan menyaksikan seorang 
pemuda yang sangat tekun dalam mencari 
pengetahuan sehingga dia ahli dibidang 
kedokteran. Ibnu Sina adalah tokoh islam yang 
terkenal sebagai bapak kedokteran,  namanya 
tidak hanya dikenal dikalangan umat muslim 
namun semua umat didunia. 

Yang tertulis dalam surat tersebut adalah 
penyampaian kesan atas kerja keras Ibnu Sina  
dalam menggali ilmu pengetahuan serta 
kebijaksanaannya. Hal demikianlah yang akan 
membuat kita rindu kepada sosok cendikiawan 
muslim tersebut, karena hari ini hampir tidak 
ada orang sepertinya, yang mempunyai 
pengetahuan dan tindakan yang bijaksana.

Ÿ Surat Untuk Ibnu Hazm
Dalam surat ini, kita akan ditemukan dengan 
seorang Ulama yang penuh dengan rasa cinta, 
dimana kepandaiannya dalam ilmu sastra 
membuat semua orang kagum kepadanya, 
kebijaksanaan serta kelembutannya dalam 
menyampaikan kebenaran sangatlah perlu kita 
teladani. Karena dewasa ini sangat jarang 
ditemukan sesosok orang seperti pribadinya 
yang jauh dari rasa kepentingan pribadi dan 
juga kebencian.

Ÿ Surat Untuk Muhammad Iqbal
Kebebasan baik dalam berfikir ataupun 
bertindak adalah kesan yang dapat diambil 
dalam surat yang ditulis Bung eko Prasetyo 
kepada Muhammad Iqbal, dimana hari ini 
banyak sekali dari kita yang mudah sekali 
terdoktrin oleh pemuka agama, yang membuat 
kita sangat mudah dijadikan sebagai pemuas 
kepentingan pribadi mereka.

Ÿ Surat Untuk Ustadz
Inilah bagian surat yang terakhir, dalam surat 
ini kita akan disajikan fenomena hari ini. 
Dimana hari ini kita sedang berada dizaman  
yang  m isk in  penge tahuan  dan  j uga 
kebijaksanaan, karena saat ini banyak sekali 
orang orang yang menjual agama untuk 
kepentingan pribadi.

Banyak sekali Ustadz yang munafik, dimana 
apa yang disampaikan dengan tindakannya, 
berbanding terbalik. Apa yang mereka 
sampaikan hanya indah saat didengar, namun 
begitu  menyedihkan ketika kita melihat apa 
yang mereka kerjakan.

Bisa ditarik kesimpulan dari semua surat 
tersebut memberikan kesan yang sangat 
dalam, bahwa sangatlah penting mencari 
pengetahuan, karena dengan pengetahuan 
kita akan terhindar dari fanatisme buta, saling 
menyalahkan, dan perbuatan dzalim lainnya 
yang membuat kita akan merugi dikemudian 
hari. 

Sedangkan pengetahuan tidak akan hadir 
dengan sendiri nya, tapi dengan membacalah 
yang akan membuat kita tahu apa yang salah 
dan apa yang benar. Membaca sendiri dalam 
Agama Islam adalah titah yang utama dan 
pertama, dimana hal itu dibuktikan dengan 
datangnya surah Al Alaq sebagai wahyu yang 
pertama kal i  di turunkan kepada Nabi 
Muhammad SAW.

“Wahai anakku, 
berpegang teguhlah 

pada ilmu 
pengetahuan karena 

ketika engkau menjadi 
orang miskin ilmu itu 
akan menjadi harta, 
dan ketika engkau 

menjadi orang kaya 
ilmu itu akan menjadi 

perhiasan”.

Pesan Sayyidina Abu Bakar 
kepada Ibn az-zubair

Platinum NewsPaper |  Edisi Oktober 2020 22



Bilik-bilik Kehidupan 
Diuji
Oleh: Izzatul Ilmi

arapan sudah di ujung tanduk. Entah 

Hseberapa jauh lagi penduduk bumi harus 
bertahan dengan keadaan seperti sekarang 

ini. Pandemi korona sudah membabat jutaan 
manusia di bumi. Pontang panting seluruh aspek 
kehidupan untuk mencoba bertahan. Mulai 
perekonomian, pendidikan, dan utamanya 
kesehatan. Tak bisa menjamah lagi angan untuk 
memprediksi kapan pandemi ini berakhir.

Di  sudut  akhi r  harapan,  d iskus i  tentang 
penyelesaian nampak tak seirama dengan 
keadaan. Bibit tumbuhan-pun seakan enggan 
tumbuh takut percuma hidup. Bayi-bayi mungil yang 
sudah antusias untuk tumbuh mengenali nama 
bapak ibunya enggan melanjutkan keinginannya 
gegara tak mau hafal bencana apa saja yang sudah 
melanda buminya.

Seluruh kader barisan pemimpin bahu- membahu 
mencoba mencari celah melanggenggkan rencana 
"bijak" mereka. Demo sana demo sini tak digubris. 
Penggusuran, penyalahgunaan, perampasan, 
seakan hal-hal itulah yang menjadi andalan 
mereka. Pada akhirnya yang menjadi korban aksi 
heroik tirani mereka adalah rakyat yang semakin 
papa sengsara. Sering berharap datangnya 
bantuan sosial namun yang mereka dapatkan 
hanyalah bualan kader sosial yang tak ada nyata. 
Harga kebutuhan semakin melonjak, namun 
penghasilan menjadi statis sebab pemecatan buruh 
dianggap solutif bagi setiap perusahaan. Gambaran 
ini nyata dan bagi mereka seperti kesempatan untuk  
memancing di air yang keruh.

Murid-murid sekolah yang biasanya tampak 
menyebar dan seragam di jalanan sudah merasa 
bosan menghadap gadget pagi siang sore malam. 
Membunuh kejenuhan lewat sebuah aplikasi 
dengan beragam kreasi. Lain halnya dengan murid 
pelosok yang berharap ada sinyal di atap 
rumahnya. Mengakses pegetahuan yang ingin 
mereka gali serta berharap ada bantuan maksimal 
dari pemerintah berupa subsidi yang menyokong 
pembelajaran mereka. Naik gunung untuk mencari 
nafas segar sudah biasa, namun naik gunung untuk 
mencari sinyal adalah hal yang harus dibiasakan.
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untuk mencari sinyal adalah hal yang harus 
dibiasakan.

Tenaga pendidik mencoba berbagai inovasi 
pembelajaran online yang efektif. Perjuangan 
tanpa lelah bagi kaum guru diseluruh pesisir 
negeri. Berharap bisa menatap wajah murid-
murid mereka di kelas seperti dulu. Pak mentri 
yang gaul membuat keputusan lalu keluarlah 
dekritnya tapi mengapa masih belum merata? 
Janji subsidi ini itu gratis kuota bulan-bulanan 
tapi hanya satu yang utama untuk diharapkan. 
Yakni, kapan semua ini bisa pulih kembali?

Rumah sakit penuh sesak. Gemetar diperiksa 
takut dianggap pasien korona. Para dokter dan 
perawat harus siap dua puluh empat jam. 
Sanak famili di rumah mereka tinggalkan. Ingin 
pulang, namun mereka dibutuhkan. Berbagai 
cara dilakukan agar semua bisa terobati. Mulai 
dari jamu-jamuan yang katanya nenek moyang 
termanjur di dunia untuk melawan virus, 
sampa i  vaks i n  aba l - aba l  yang  b i sa 
menyembuhkan pasien korona dalam waktu 
tiga minggu. Mana lagi bualan mesra para 
public figure?

Bagaimana dengan pesantren? Ya, dari sini 
saya melihat jagad pesantren sangat penuh 
dengan perjuangan para santri untuk bertahan. 
Tak seperti sebelumnya, saat mereka bisa 
leluasa bertemu bapak atau ibu hari ini mereka 
hanya bisa menatap dompet tipis disela tangis. 
Hari kiriman menjadi hari yang dinanti seluruh 
santri. Durasi waktu pengiriman yang tak 
kurang dari setengah jam membuat mereka 
memaknai arti sebuah pertemuan dengan 
orang yang mereka sayang. Bukan tragis 
hanya saja saat melihat para santri pada masa 
saat ini pikiranku tak ubahnya ingin memberi 

tahu semua orang untuk sama-sama berdoa. 
Ya Tuhan, apakah dosa-dosa kami terlalu 
mengendap di dasar bumi? Hingga Kau 
memberi kami cobaan seperti ini?

Kucoba untuk mengetuk setiap pintu yang 
terlihat murung. Kutanya dan apa jawabnya 
ternyata mereka ingin pulang walau sekejap. 
Merasakan kuah sop ibu di rumah atau hanya 
sekedar mengadoni jenang Grendul di rumah 
bersama ibu. kusisir lagi para santri yang 
terlihat bosan dan kutanya. Ternyata jawabnya 
ingin bertemu teman-teman di sekolah atau 
hanya sekedar merasakan hangatnya sinar 
matahari dari celah jendela yang ditutupi 
gorden kumal yang belum dicuci.

Kyai-ku pun tak pernah absen untuk 
melangitkan doa-doanya agar santrinya tetap 
bertahan dengan segala kondisi. Menahan 
kerinduan dengan keluarga di rumah serta 
memetik hikmah dari kondisi ini. Aku salut 
dengan beliau yang tetap mencerminkan 
keikhlasan dalam meniti sebuah perjalanan 
hidup. Sabar serta istiqomah untuk mendidik 
santri-nya. Bu nyai berusaha agar makan kami 
terjaga. Nasi kos di atas piring tipis dengan lauk 
seadanya diharapkan bisa mengeyangkan dan 
memuaskan lapar kami. Jangan sampai ada 
nasi tersisa di atas piring jika tak ingin Bu nyai 
kecewa.

Semoga semua penduduk di bumi yang sudah 
berusaha bertahan sejauh ini selalu diberi 
kekuatan dan keihklasan. Keadaan ini 
hanyalah rencana renikNya diantara semua 
rencanaNya yang menabjubkan.
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“Kucoba untuk mengetuk setiap pintu yang 
terlihat murung. Kutanya dan apa 
jawabnya............................................?”. 


