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R e d a k s i

Salam

Setahun lebih meninggalkan negeri Kincir Angin, tiba-tiba 
ada semacam kerinduan yang menyengat: rwinter, bus dan 
spoor, bir,  wine, dan sepeda. Terinspirasi dengan spirit ber-
sepeda di Belanda, saya membeli sepeda tua bermerek Ra-
leigh di Pasar Prambanan, Yogyakarta. Awalnya saya begitu 
bersemangat menaikinya. Namun, suatu ketika saya nyaris di 
serempet oleh sebuah sedan di Ring Road Jogja, semangat 
saya mengendur. Saya jadi teringat minggu-minggu pertama 
di Belanda. Ketika saya akan menyeberang jalan dengan 
Batavus saya, sebuah sedan kinclong berhenti dan memper-
silakan saya untuk menyeberang. Waduh, saya jadi terharu!  
Masyarakat Belanda memang punya prinsip unik: di jalanan-
an, yang lemah menjadi yang kuat. Yang paling lemah tentu 
pejalan kaki dan pengendara sepeda. Karena itu, semua 
yang kuat (sepeda motor, mobil) akan berhenti saat ses-
eorang pejalan kaki atau pengendara sepeda menyeberang.  
Yang lemah menjadi yang kuat, yang kuat yang mengalah! Di 
sini justru sebaliknya: yang kuat menjadi raja! 

***
 Tak terasa, lima edisi JONG Indonesia hadir ke hadapan 

Anda. Krunya  beragam, sebagian telah menjadi alumni, 
tersebar di kota-kota Belanda, Eropa, dan Indonesia. Penge-
loaannya pun unik, karena semua dikerjakan secara remote 
via internet. Banyak di antara kami belum pernah bersua 
muka. Komunikasi dan interaksi terjalin lewat chatting, email 

atau Facebook. Semua kru punya tugas utama: belajar,  
bekerja. Disela-sela kuliah, nesis, kerja, kami sempatkan 
menulis dan mengerjakan majalah ini. Karena kesibukan itu, 
membuat edisi ini terbit molor. Harap maklum!

Beberapa ‘darah segar’ masuk dan memperkuat bari-
san kami. Terima kasih untuk teman-teman baru. Semoga 
menambah panjang nafas JONG Indonesia untuk terus dan 
rutin terbit. Kami masih tetap mengharapkan teman-teman 
lain juga bersedia bersedia bergabung: menjadi reporter, 
penulis, layouter, editor, atau web master.  Kami punya ide 
untuk mengadakan pelatihan menulis dan jurnalisme baik 
secara online maupun offline. Harapannya, api ini akan terus 
menyala, dan darah lama akan digantikan oleh darah baru 
yang lebih segar. Kami nantikan keterlibatan Anda.Tanpa 
Anda, kami tidak ada artinya. 

***
Bagi teman-teman yang akan lulus atau menyelesaikan 

studinya, biasanya dihadapkan pada dua pilihan: mudik 
atau tinggal dan mencari kerja di Belanda? Nah, edisi ini 
JONG Indonesia mengupas topik tentang migrasi ke Belanda. 
Semoga bisa memberi inspirasi teman-teman! 

Salam JONG!

Pemimpin Umum
Yohanes Widodo

Darah Segar



3

No. 5 - Januari 2011 - Tahun II - JONG Indonesia

Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4) mencatat, sekitar 2500 
ilmuwan Indonesia tinggal di luar negeri. Jumlah ini termasuk besar, 
apalagi mengingat bahwa Indonesia sendiri masih membutuhkan 
banyak tenaga ahli di dalam negeri. Ancaman brain drain bagi 

Indonesia pun mulai harus siap dihadapi. Untuk itu, JONG INDONESIA 
mencoba mengorek berbagai alasan dan pendapat para pelajar di 
Belanda apakah mereka tertarik untuk bermigrasi dan tetap tinggal 

di Belanda setelah studi mereka? 

Migrasi ke 
Belanda, Pilihan?

Migrasi ke 
Belanda, Pilihan?
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Pergantian pemerintahan 
baru di Belanda segera dimulai. 
Perubahan-perubahan kebijakan 
yang dikeluarkan oleh kabinet baru 
ini mulai terasa di masyarakat. 
Terutama isu-isu tentang imigrasi 
yang akan berubah lebih ketat. 
Undang-undang imigrasi terbaru 
yang akan keluar pada bulan 
Januari atau Febuari 2011 
mendengungkan bahwa peraturan 
imigrasi untuk masuk ke Belanda 
akan diperketat. Menurut sebuah 
koran terbitan Belanda, kabinet 
baru ini berniat untuk menurunkan 
jumlah imigran yang masuk tiap 
tahunnya sebanyak 5-15% dengan 
memperketat persyaratan imigrasi 
seperti kenaikan biaya izin tinggal 
atau persyaratan inburgering untuk 
menjadi penduduk atau warga negara 
Belanda.  

Bagaimana pengaruh UU Imigrasi 
baru itu terhadap rekan-rekan 
Indonesia? Apakah mereka yang 
sudah tinggal lebih dari dua tahun 
di Belanda dan kini sedang bekerja 
punya niat untuk tinggal lebih lama? 
Atau bahkan suatu saat nanti mereka 
memutuskan untuk mengajukan 
naturalisasi  yaitu pengajuan untuk 
menjadi warga negara dari orang 
asing yang sudah lama tinggal di 
suatu negara? 

Migrasi ke Belanda
Jika ditanya kepada mahasiswa 

Indonesia yang sedang kuliah 
atau bekerja di Belanda, apakah 
mereka mau migrasi ke Belanda 
untuk menetap beberapa tahun dan 
bekerja disini, kebanyakan menjawab 
bahwa mereka siap bermigrasi ke 
Belanda jika mereka mendapatkan 
perkerjaan yang layak. Meskipun 
begitu, sebagian beranggapan bahwa 
migrasi ini hanya sementara, semata-
mata hanya untuk mengumpulkan 
Euro dan akan kembali ke tanah 
air. Namun ada juga yang menjawab 
kemungkinan untuk tinggal 

menetap, baik sebagai expatriate 
ataupun bahkan pindah paspor 
jika di perjalanan nanti mereka 
menemukan pasangan hidup di 
Belanda. Mereka yang sudah bekerja 
lebih dari setahun apakah pernah 
berpikir untuk melanjutkan kontrak 
kerjanya atau malah menetap tinggal 
di Belanda? 

Affan Nurachman yang dua 
bulan terakhir bekerja sebagai 
full temporary employee di Divisi 
Douwe Egberts Coffee System 
Sara Lee Internasional menjawab, 
ada kemungkinan untuk bekerja 
tetap dan tinggal dalam waktu 
lama di Belanda. Setelah lulus dari 
program Food Quality Management 
Wageningen Universiteit dengan 
motivasi mencari pengalaman 
kerja dan mengumpulkan Euro, 
Affan mengaku merasa nyaman 
bekerja dilingkungan karyawan 
internasional dengan budaya kerja 
ala Belanda. Apakah ada keinginan 
untuk pindah warga negara suatu 
saat nanti? “Ganti paspor, tentu 
aja nggak ya. Tapi kemungkinan 
untuk menikah dengan orang lokal 

ada sih,” lanjut Affan. Karena 
sudah berada di Belanda dan tak 
berencana mengajukan naturalisasi 
tentu isu-isu pengetatan persyaratan 
imigrasi tak berpengaruh pada Affan. 
“Undang-Undang imigrasi itu akan 
sangat terasa buat yang non-high 
skill migrant dan orang-orang yang 
berniat ganti kewarganegaraan, jadi 

bagi saya masih 
aman-aman aja,” 
ujar Affan.

Jika Affan 
merasa 
nasionalismenya 
tertantang ketika 
ditanya tentang 
ganti paspor, 
Herda Bolly juga 
menjawab dengan 
tegas, ”Nggak. 
Indonesia is the 
best, hahaha!” 
Eda panggilan 
akrabnya, 
memang 
berencana untuk 
tinggal lebih 
lama di Belanda. 
Tapi tujuan 

utamanya adalah untuk bekerja 
di perusahaan besar Belanda 
dan Eropa yang memberikan tiga 
keuntungan plus: finansial, self-
improvement dan pengalaman 
internasional. Eda yang sekarang 
bekerja di salah satu perusahaan 
Dairy ini, merasa nyaman dengan 
iklim bekerjanya yang rileks 
tapi disiplin dan result oriented, 
independent tapi juga harus mampu 
bekerja dengan tim, dan masalah 
senioritas yang bukan hal penting. 
Inilah yang mungkin membuatnya 
betah bekerja dan tinggal lama di 
Belanda. Mantan mahasiswi lulusan 
dari Food Technology Wageningen 
Universiteit ini ketika ditanya berapa 
lama akan tinggal di Belanda dia 
mengaku, “Maybe 5 years?”. 

Lelyana Midora juga sependapat 

Lelyana Midora
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dengan Affan dan Eda, mereka 
bekerja di Belanda adalah untuk 
mencari pengalaman secara 
internasional. Lely sudah 11 
bulan bekerja di Rosen Inspection 
Technology, gas and oil Industry 
dan merasa nyaman bekerja di 
Belanda karena adanya jaminan 
pensiun dan asuransi. Ibu satu 
anak tamatan GIS and Remote 
Sensing for Natural Resources 
Management  dari ITC 
(International Institute for Geo-
information Science and Earth 
Observation, University of Twente) 
ini berujar tidak akan menetap di 
Belanda secara permanen. Ketika 
ditanya tentang isu undang-undang 
imigrasi dari kabinet yang baru 
Lely mengulangi, “Saya tidak 
berniat untuk menetap di Belanda 
dan status saya saat ini adalah 
expat sehingga isu tersebut kurang 
berdampak terhadap status saya”.

Bagi Affan, Eda dan Lely 
sah-sah saja bekerja dan tinggal 

lama di Belanda untuk mencari 
pengalaman kerja internasional 
dan menggenggam Euro sebanyak-
banyaknya. Tapi yang pasti mereka 
menjawab dengan tegas ‘tidak’ 
untuk ganti paspor. Sebenarnya 
alasan apa yang membuat seseorang 
berkeinginan untuk ganti warga 
negara atau pengajuan naturalisasi? 

Menurut sumber yang didapat dari 
www.IND.nl, pengajuan naturalisasi 
biasanya diajukan jika telah tinggal 
lebih dari lima tahun atau tiga 
tahun menikah (atau mitra sipil/ 
hidup bersama) dengan warga 
negara Belanda. Peluang  besar dan 
pertimbangan yang tinggi diberikan 
bagi atlit berprestasi atau ilmuwan 
dengan penemuan-penemuan 
penting.  

Persyaratan Naturalisasi
Berikut ini adalah persyaratan bagi 

orang asing yang ingin mengajukan 
naturalisasi di Belanda. Pertama, 
sudah dewasa (diatas 18 tahun). Jika 
sudah menikah dan masih dibawah 
umur 18, dianggap sudah dewasa. 
Kedua, tinggal di Belanda minimal 
5 tahun tidak terputus dan dengan 
izin tinggal yg sah. Aturan berbeda, 
jika menikah dengan warga negara 
Belanda bisa mengajukan naturalisasi 
setelah tiga tahun menikah. 
Ketiga, memiliki izin tingal atau 
verblijfsvergunning yg seumur hidup 
(onbepaalde tijd) atau izin tinggal dg 
tujuan yang TIDAK SEMENTARA 
seperti menikah dengan warga 
negara Belanda atau bekerja 
dengan kontrak PERMANEN 
(tidak sementara). Jika izin tinggal 
dengan tujuan belajar, berobat atau 
kerja sementara berarti tidak bisa 
melakukan pengajuan naturalisasi. 
Keempat, cukup baik berintegrasi 
di Belanda  dengan menguasai 
bahasa Belanda, membaca dan 
menulis. Dibuktikan dengan lulus 
ujian inburgering atau dibuktikan 
dengan diploma-diploma dari 
sekolah tertentu di Belanda. Kelima, 
tidak memiliki daftar kriminal di 
polisi dalam empat tahun terakhir. 
Keenam, menghadiri naturalisasi 
ceremony dan mengakui UU 
kerajaan Belanda berlaku juga untuk 
diri kita. Ketujuh, untuk WNI, 
jika kita jadi warga negara Belanda, 
otomatis WNI kita hilang dan telah 

Herda Bolly

Affan Nurachman
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dijelaskan di peraturan yang berlaku. 
Untuk informasi, biayanya 567 euro 
untuk pelamar yang belum menikah, 
719 euro untuk pasangan menikah, 
dan 85 euro tiap anak dibawah 
umur (sumber: www.inburgeren.nl, 
diterjemahkan oleh Ina Traa).

Bagaimana dengan rekan lainnya?  
Sejak 2007, pelajar asing lulusan 
universitas (HBO/ WO) di Belanda, 
memiliki kesempatan untuk tetap 
tinggal selama setahun penuh guna 
mencari pekerjaan (‘zoekjaar’). 
Syarat untuk mendapatkan visa 

zoekjaar ini, mereka harus dapat 
membiayai kebutuhan mereka 
sendiri (bisa dengan uang mereka 
sendiri ataupun dengan mencari 
pekerjaan sementara (pekerjaan 
informal/non-skill). Pada periode 
zoekjaar ini, mereka tak berhak 
mendapatkan beasiswa dari Belanda 
dan bila mendapatkan pekerjaan 
tetap sebagai pekerja migran skill, 
maka mereka akan mendapatkan ijin 
tinggal. 

Menurut pengamatan Yasmine 
Soraya, kru JONG Indonesia 
dan sekaligus peneliti bidang 
Hukum Perburuhan Eropa dan 
Internasional, banyak pelajar 

Indonesia lulusan universitas di 
Belanda, pada periode zoekjaar 
ini rata-rata akan bekerja di 
sektor informal sembari mencari 
pekerjaan yang sesuai dengan studi 
mereka. Beberapa yang berhasil 
mendapatkan pekerjaan akan tetap 
tinggal di Belanda (sesuai masa 
kontrak, kecuali bertemu jodoh dan 
menetap). Sebagian yang tak berhasil 
mendapatkan pekerjaan yang sesuai 
dengan studi, akan kembali ke 
Indonesia dan mencari pekerjaan 
yang sesuai di Indonesia. Sebagian 

lainnya akan tetap tinggal di Belanda 
dan terus bekerja di sektor informal. 
Sebagian kecil di kelompok ini 
bekerja tanpa dokumen yang sah 
(karena visa zoekjaar mereka 
telah habis masa berlakunya). 
Alasan mereka adalah untuk 
mengumpulkan Euro. Terjadinya 
kelompok yang terakhir ini sangatlah 
disayangkan karena menimbulkan 
brain waste, dimana mereka yang 
memiliki skill dan berkualitas tinggi 
(high qualified) bekerja di sektor 
informal atau non high skill. 

Kelompok kecil yang terakhir 
tersebut juga berhadapan dengan 
permasalahan imigrasi karena 
mereka terus menetap di Belanda 

meskipun masa berlaku dokumen 
mereka telah habis. Seperti 
kita tahu, UU Imigrasi Belanda 
akan diperketat. Pengetatan ini 
khususnya bagi penduduk tanpa 
dokumen yang sah atau biasa 
disebut sebagai penduduk ilegal. UU 
Imigrasi Belanda yang baru akan 
mengkriminilisasikan para penduduk 
ilegal ini. Hal ini berarti bahwa tak 
ada lagi konsekuensi pelepasan 
orang tersebut tanpa diadili yang 
berarti orang tersebut bila tertangkap 
akan langsung dibui. 

Aturan kriminilisasi dalam RUU 
Imigrasi ini pun menimbulkan 
banyak reaksi pro dan kontra. 
Para pejuang hak asasi manusia 
di Belanda mulai melakukan 
berbagai kampanye dan gerakan 
untuk mendukung para penduduk 
ilegal yang ada di Belanda dan 
hanya berniat untuk bekerja dan 
memenuhi kebutuhan mereka dan 
keluarganya. Golongan penduduk 
ilegal ini dianggap tak melakukan 
suatu tindakan kriminal apapun. 
Satu-satunya kesalahan mereka, tak 
memiliki dokumen yang sah untuk 
tinggal dan bekerja. Kesalahan 
ini adalah pelanggaran atas UU 
Imigrasi dan bukan tindak pidana 
atau kriminal. Konsekuensi yang 
ada saat ini dan dianggap sesuai 
atas pelanggaran tersebut adalah 
kurungan sementara hingga 
deportasi serta black list atas pasport 
mereka. 

Tentu saja permasalahan imigrasi 
adalah permasalahan yang rumit 
apalagi bila dikaitkan dengan 
permasalahan terorisme dan 
perdaganagan manusia. Maka tak 
heran apabila pemerintah Belanda 
berusaha untuk lebih memperketat 
peraturan imigrasi mereka. []

Shindi Indira, Yasmine Soraya

Wajah-wajah Asia di Belanda
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Nova Marseline (Alumni Inholland Hogeschool)
Berjodoh Warga Belanda
Saya bertemu dengan 

suami waktu saya sedang 
studi di Belanda. Setelah 
saya selesai studi, saya lalu 
menikah. Waktu itu proses 
migrasi dari student lalu 
menikah tidak terlalu rumit. 
Saya harus menyiapkan 
dokumen-dokumen yang 
dibutuhkan dan bisa segera 
ikut suami ke Belanda.
Waktu itu orangtua saya 
hanya kirim dokumen-
dokumen melalui DHL 
dari Indonesia dan saya 
langsung daftar ke kantor 
walikota disini. Tentu, 
dokumen-dokumen 
tersebut sudah dilegalisir 
dan diterjemahkan. Saya 
hanya pilih mau tanggal 
berapa menikah. Tidak 
harus ke Indonesia 
dahulu untuk menunggu 
keputusan.

Tentunya kehidupan 
setelah menikah berbeda 
dengan kehidupan waktu 
saya studi. Waktu studi, saya 
hanya beradaptasi dengan sekolah, 
kebudayaan dan negara serta cuaca. 
Tak ada kewajiban untuk belajar 
bahasa Belanda dan semua orang 
di Belanda bisa bahasa Inggris. 
Setelah menikah, saya harus benar-
benar berintegrasi dengan negara, 
bahasa, budaya, penduduk dan 
kehidupan Belanda. Integrasi 
ini bukan sesuatu yang mudah. 
Beruntung selama saya studi, 
saya banyak melihat sekeliling 
saya, karena saya menjalankan 
internship juga di Belanda, jadi 
saya bias mudah beradaptasi. Saya 
bekerja part time juga di lingkungan 
orang Belanda. Saya lebih banyak 
belajar beradaptasi dengan orang 
Belanda setelah saya menjalin 

hubungan dengan suami saya. 
Tentunya belajar bahasa Belanda 
adalah suatu kewajiban. Saat ini 
ada suatu program “inburgering” 
dimana imigran yang menikah 
dengan penduduk disini harus 
mengikuti. Karena saya sudah 
dinilai menguasai, program ini tidak 
lagi suatu keharusan. Akan tetapi 
program ini sangatlah membantu 
kita untuk mengenali lebih dalam 
Belanda.

Mengenai pekerjaan, saya 
termasuk yang beruntung karena 
suami memiliki bisnis es krim 
di Rotterdam. Saya pun turut 
mengelola bisnis bersama suami. 
Pernah juga saya bekerja di IKEA 
selama enam bulan sebagai admin 
training department concept 
center. Saat itu saya anggap sebagai 

pengalaman bekerja dan 
pada akhirnya saya lebih 
memilih untuk mengelola 
bisnis es krim kami, karena 
saya bisa menerapkan ilmu 
komunikasi saya dalam 
management organisation and 
starting your own business. 
Hobby saya dalam menghias 
kue dapat saya terapkan dan 
meluangkan waktu dengan 
suami dan anak pun tercapai.

Karena saya menikah 
dan memiliki usaha disini, 
maka kami belum berpikir 
untuk kembali ke Indonesia. 
Mungkin bila sudah pensiun, 
kami berencana hidup 
di Indonesia secara 
overwinteren (pada  musim 
dingin saja), tepatnya di Bali. 
Tapi untuk saat ini belum ada 
rencana. 

Saya sudah hampir 11 
tahun tinggal di Belanda ini 
dan saya masih memegang 
passport Indonesia. 
Meskipun passport saya 

masih Indonesia, saya tetap 
mendapatkan hak yang sama 
dengan penduduk Belanda lainnya 
dalam hal hak jaminan sosial, dan 
lain-lain. Bedanya, saya hanya 
tak bisa memberikan suara pada 
pemilihan kabinet. Itu bukan 
masalah bagi saya. Lagipula saya 
mencintai Indonesia.

Bermigrasi ke suatu negara 
baru tentu bukan suatu hal yang 
mudah. Perlu persiapan, adaptasi 
dan integrasi. Bila ditanya lebih 
enak di Belanda atau di Indonesia, 
tentu yang namanya hidup ada 
enak atau tidaknya, dimanapun itu. 
Yang terpenting adalah kita harus 
merasa kerasan dan mensyukuri 
keadaan.***
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Oleh: Deden Mauli Darajat

Pendiri Republik Turki, Mustafa 
Kemal Ataturk sangat diistimewakan 
di negerinya.Hal ini terlihat dari 
makamnya yang megah dan dijaga 
puluhan tentara dan petugas. Hampir 
semua wisatawan/wati yang men-
gunjungi Ankara menyempatkan 
diri melihat makam Ataturk karena 
mereka dapat mengunjungi museum 
dan taman asri yang luas di sekitar 
makam itu.

Saat berkunjung ke Turki Pres-
iden RI Susilo Bambang Yudhoyono 
juga menyempatkan diri berziarah 
ke makam Ataturk dan memberikan 
karangan bunga di depan makamnya. 
Pun, para menteri kabinet Indonesia 
bersatu II seperti Menko Perekono-
mian Hatta Rajasa, Menpora Andi 
Alfian Mallarangeng, Menlu Marty 
Natalegawa dan menteri-menteri lain-
nya serta para juru bicara presiden 
ikut mengunjungi makam tersebut.  

Entah sudah berapa kali saya men-
gunjungi makam itu mendampingi 
tamu-tamu dari Indonesia termasuk 
para menteri dan juru bicara pres-
iden. Terakhir kali saya mendampingi 
M. Alfan Alfian, mahasiswa S3 UGM 
Yogyakarta, yang sedang melakukan 
riset tentang “Militer dan Politik di 
Turki”. Saat kunjungan saya yang 
terakhir itu, foto Presiden SBY serta 
pesan dan kesan darinya dan ketua 
DPR RI Marzuki Ali masih terpajang 
di makam Ataturk. 

“Anitkabir” sebutan untuk makam 
Ataturk yang terletak di ibukota Tur-

ki, Ankara. Anitkabir adalah makam 
pemimpin “Perang Kemerdekaan 
Turki”, pendiri dan presiden per-
tama Republik Turki. Anitkabir itu 
dirancang oleh arsitek Prof Emin 
Onat dan Asisten Prof Orhan Arda, 
yang telah menyisihkan 48 arsitek 
lainnya dari beberapa negara dalam 
sebuah kompetisi yang diselengga-
rakan oleh Pemerintah Turki pada 
tahun 1941 untuk “makam monu-
mental” Atatürk. Di Anitkabir  ini 
juga tempat peristirahatan terakhir 
Ismet İnönü, Presiden kedua Repub-
lik Turki setelah ia meninggal pada 
tahun 1973. Makam Ismet İnönü 
berhadapan dengan makam Atatürk 
yang berada di lapangan upacara.

Pembangunan Anitkabir  terjadi 
pada tahun 1940-1950. Periode ini 
merupakan tahun “Gerakan Arsi-
tektur Kedua” di Turki. Gerakan ini 
terjadi karena pembangunan Anitk-

abir dilengkapi dengan monumen 
batu, ornamen dan arsitektur dari za-
man Seljuk dan Kesultanan Usmani. 
Sebagai contoh adalah atap menara 
yang mengikuti gaya ornamen kera-
jaan Seljuk di Konya, Turki. Lokasi 
yang dipilih untuk Anıtkabir dikenal 
sebagai “Rasattepe”, yang pada saat 
kompetisi arsitektur untuk Anitkabir 
merupakan lokasi central di Ankara 
yang dapat dilihat dari semua pen-
juru kota. 

Pembangunan Anıtkabir memak-
an waktu sembilan tahun dan ber-
langsung empat tahap. Pada tanggal 
9 Oktober 1944 upacara peletakan 
batu pertama dimulai. Tahap per-
tama, yang terdiri dari penggalian 
persiapan dan pembangunan tem-
bok penahan dari Jalan Lions, dimu-
lai pada tanggal 9 Oktober 1944 dan 
selesai tahun 1945. Tahap kedua 
dimulai pada tanggal 29 September 

Menengok Makam 
Mustafa Kemal Ataturk
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nalkan serangkaian pembaruan 
yang luas dan berusaha mencip-
takan sebuah negara modern yang 
sekuler dan demokratis. Walhasil, 
menurut Hukum Nama Keluarga, 
Majelis Agung Turki memberi gelar 
“Atatürk” yang berarti “Bapak Bang-
sa Turki” pada tanggal 24 November 
1934 kepada Mustafa Kemal.

Berdirinya Negara Republik Turki 
dapat dilihat dari Anitkabir ini. Para 

1945, dan selesai pada tanggal 8 
Agustus 1950. Tahap ketiga adalah 
pembangunan jalan menuju makam, 
jalan Singa, dan tanah seremonial. 
Tahap terakhir diselesaikan pada 
tanggal 1 September 1953.

Jarak antara bangunan pertama 
yang berada di dalam Anitkabir 
menuju makam adalah sekitar 262 
meter (860 kaki) yang dihiasi dengan 
dua belas pasang singa. Sementara 
itu plaza upacara terletak di ujung 
jalan. Area ini panjangnya 129 meter 
(423 kaki) dan lebarnya 84 meter 
(276 kaki) yang dapat menampung 
15.000 orang. Sebelum memasuki 
bangunan Anitkabir kita akan mele-
wati taman yang asri dan luas. Ta-
man yang mengelilingi monumen ini 
disebut “Taman Perdamaian” yang 
berisi sekitar 50.000 pohon hias dan 
104 macam bunga – sumbangan dari 
sekitar 25 negara.

Mustafa Kemal Atatürk lahir di 
Selânik (sekarang Thessaloniki) pada 
tanggal 12 Maret 1881 dan mening-
gal di Istana Dolmabahçe, Istanbul, 
Turki, pada tanggal 10 November 
1938 dalam usia 57 tahun. Hingga 
1934 namanya adalah Ghazi Mus-
tafa Kemal Pasha, seorang perwira 
militer dan negarawan Turki yang 
memimpin revolusi negara itu. Ia 
juga merupakan pendiri dan pres-
iden pertama Republik Turki.

Mustafa Kemal membuktikan 
dirinya sebagai komandan militer 
yang sukses dan bertugas sebagai 
komandan divisi dalam Pertempuran 
Gallipoli. Setelah kekalahan Kekaisa-
ran Usmani di tangan tentara Sekutu 
yang berencana memecah negara 
itu, Mustafa Kemal memimpin 
gerakan nasional Turki dalam apa 
yang kemudian menjadi Perang 
Kemerdekaan Turki. Kampanye 
militernya yang sukses menghasilkan 
kemerdekaan negara ini dan terben-
tuknya Republik Turki. 

Sebagai presiden pertama negara 
ini, Mustafa Kemal memperke-

pendiri republik paham akan sejarah 
yang mesti dipelajari oleh rakyatnya. 
Meski sampai saat ini kontoversi 
akan berdirinya republik Turki ma-
sih tampak dari berbagai kalangan di 
dunia Islam karena dianggap telah 
menghilangkan Kesultanan Turki 
Usmani. Bagi anda yang menyem-
patkan mampir ke Turki, tidak ada 
salahnya untuk menengok Anitkabir 
ini.
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Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden

Imajinasi di 
Zaal Indonesiё

Selembar kartu museum (museumkaart) yang kubeli di Museum 
Mauritshuis, Den Haag, seminggu sebelumnya, sudah di tangan. 
Untuk keperluan thesis-ku, kupaksakan diri ngubek-ubek museum. 
Untuk sebuah kartu seukuran KTP itu aku harus membayar 30 
Euro—ekuivalen dengan Rp. 360.000—berlaku setahun. Awalnya 
kupikir harga itu sangat mahal, tapi ujungnya aku harus mengakui 
bahwa hal itu jauh lebih ekonomis dan praktis. Jika harus 
mengunjungi museum dengan membeli tiket langsung, rata-rata 
biayanya sebesar 6 Euro—ekuivalen Rp 72.000. Dengan kartu itu 
aku bisa mengunjungi semua museum tanpa ribet mengurus tiket 
masuk di setiap tempat. 

Teka dan Foto oleh Agatia Wenan Tyawati  

Imajinasi di 
Zaal Indonesiё
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Belanda adalah negri 
museum. Ratusan museum 
bertebaran di negeri yang 
luasnya hanya seluas Provinsi 
Jawa Tengah ini. Museum-
museum di Belanda menyimpan 
koleksi apa pun, dari yang 
remeh-temeh hingga yang 
megah-mewah; dari yang kumal 
hingga yang cemerlang. Sungguh 
bangsa yang menghargai 
kebudayaan. Mampu memiliki 
dan mempertontonkan jutaan 
benda-benda bersejarah (artefak) 
beragam budaya dan etnis 
dari seluruh penjuru dunia. 
Dari ratusan museum yang 
ada, paling tidak ada sepuluh 
museum  yang mengoleksi 
benda-benda bersejarah baik asli 
atau replika berkaitan dengan 
budaya atau sejarah Indonesia 
sejak jaman pra-sejarah hingga 
periode kolonisasi Belanda atas 
Indonesia. Museum-museum 
itu antara lain Rijksmuseum 
voor Volkenkunde di Leiden, 
Museum Maluku di Utrecht, 
Museum Bataviawerf di 
Lelystad, Tropen Museum di 
Amsterdam, Bronbeek Museum 
di Arnhem, Museum Nusantara 
di Delft, Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork di 
Hooghalen, Multatuli Museum 
di Amsterdam, Wereldmuseum 
di Rotterdam, Nijmeegs 
Volkenkundig Museum di 
Nijmegen.

Museum Bronbeek di 
Arnhem menyimpan koleksi 
seragam tentara VOC dan tentara 
Belanda/KNIL (Koninklijk 
Nederlands Indische Leger) yang 
berkonfrontasi dengan Indonesia 
antara tahun 1539 sampai 1960-an. 
Museum Nijmeegs Volkenkundig, 
di Nijmegen, mengoleksi artefak-
artefak dari Aceh. Tropenmuseum, 
di kota Amsterdam, mengoleksi 
lukisan potret Gubernur Jenderal 
Jan Pieterzoon Coen yang pernah 
berkuasa di Jawa. Sementara 
Museum Maluku, di Utrecht, 
mengoleksi koper, foto, dan surat 
masyarakat Maluku yang dipaksa 

secara politis bermigrasi ke Belanda 
tahun 1950-an. Sepuluh museum 
yang berhubungan dengan budaya 
dan sejarah Indonesia sempat aku 
sambangi. Seluruh koleksi yang 
ada di setiap museum terawat baik. 
Dilengkapi catatan, legenda, atau 
LCD screen yang dikemas cantik di 
sudut-sudut kaca lemari display atau 
di pojok-pojok ruangan. Dari mana, 
untuk apa, ditemukan tahun berapa, 
ditemukan di mana, dikoleksi oleh 
siapa, siapa tokoh ini, dari mana 
ia berasal, apa yang ia lakukan dan 
seterusnya. Lengkap. 

Dari sepuluh museum, 
Rijksmuseum voor Volkenkunde 

atau National Museum of Ethnology 
atau Museum Nasional Etnologi 
di Leiden adalah museum yang 
mencengangkanku. Museum tertua 
yang didirikan oleh pemerintah 
Belanda pada tahun 1837 itu 
mengkoleksi ratusan ribu artefak 
kebudayaan dari seluruh benua: 
Asia, Amerika, Afrika, Eropa, 
Australia, dan Artik. Di situ koleksi-
koleksi dari Indonesia menempati 
satu ruangan yang disebut Zaal 
Indonesië atau Ruang Indonesia. 
Hal yang sama juga diperuntukkan 
bagi koleksi asal Jepang, China, 
dan Korea. Rikjsmuseum voor 
Volkenkunde ini memiliki 65.000 
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koleksi dari Indonesia. Koleksi 
Indonesia adalah yang paling banyak 
dan paling kompleks karena terdiri 
atas ratusan suku yang terwakili 
dari artefak tersebut. Dari puluhan 
ribu artefak itu, hanya 300 artefak 
saja yang bisa diperlihatkan di 
Zaal Indonesië. Sisanya masih 
“menunggu giliran” dipajang di 
dalam lemari kaca museum.

Ruangan Indonesia terletak 
dekat dengan hall setelah pintu 
masuk museum. Setelah satu menit 
berada di luar ruangan, aku bersiap 
memasuki masa lampau bagian 
perjalanan bangsaku. Dua pintu 
kaca rangkap, masing-masing selebar 
hamper dua meter, menungguku. 
Kuhampiri pintu kaca sebelah 
kiri. Kupegang handle pintu kaca 
dan mendorongnya masuk. Suara 
dentingan gamelan Bali menyambut 
kedatanganku. Setelah mengalun 
selama setengah menit, musik itu 

terhenti. Ruangan itu kembali senyap 
dan tenang. Pencahayaan yang 
temaram disorot ke ruangan. Seolah 
waktu masa kini telah berhenti 
berdetik dan menyeret aku kembali 
ke masa silam. Seluruh tubuh 
merinding sekaligus bangga. Barang-
barang peninggalan nenek moyangku 
dipampang di situ. 

Aku masih berdiri dengan 
memegang handle pintu kaca kiri 
dengan tangan kananku. Berat 
juga pintu kaca ini. Aku melihat 
ke arah depan, lorong yang 
memanjang sekitar sepuluh meter 
membawa pengunjung menuju 
ke ruangan lain, Zaal Oceania. 
Kubawa tubuhku sedikit mundur 
dengan gerakan kecil bagaikan 
ballerina menggeser kaki kiriku ke 
belakang dan, menutup pintu kaca 
itu dengan tangan kananku. Segera 
kulangkahkan kaki kananku ke 
depan dan membawa kaki kiriku 

sejajar. Berdiri. Diam. Tidak ada 
kesan seram. Hanya temaram. Aku 
mengangkat wajahku ke dinding 
di sebelah kiriku. Aku membawa 
tubuhku dan pandanganku 
menghadap dinding itu. Berhadapan 
sembilan puluh derajat. Sebuah 
tulisan besar menempel di dinding: 
Schepen Als Schakels yang berarti 
“kapal-kapal yang menghubungkan.” 
Tepat di bawah tulisan itu, TV layar 
datar menempel di dinding. Film 
tentang kapal Bugis yang berlabuh 
di teluk Jakarta pada awal 1980-
an ditayangkan. Tidak ada suara 
dan tidak ada penjelasan apa pun 
tentang film itu. Aku bergeser 
sedikit ke kanan. Peta Indonesia 
terpampang dengan megah di 
dinding berwarna abu-abu agak 
coklat. Peta itu dilukis dengan cat 
warna putih. Cantik. Warna-warna 
lampu agak kekuningan menambah 
suasana temaram dan syahdu yang 

Photo by Agatia Wenan Tyawati 
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menimpa peta itu. Di atas peta, 
terpasang tiga kapal VOC sebagai 
simbol kapal-kapal yang berlayar 
mengarungi celah-celah kecil lautan 
di Indonesia. Miris hatiku, karena 
suasana mistis. Jauh di ujung kanan 
tembok, ada catatan dengan huruf 
yang lumayan besar, bercerita 
tentang Indonesia dalam Bahasa 
Belanda. Aku menunda langkahku 
untuk membaca tulisan itu. ‘Nanti 
saja. Setelah aku melihat arca-arca di 
belakangku ini’ ucapku sendiri. 

Suara tokek dari audiosystem 
mengisi ruangan; mengusik telinga. 
Aku tersenyum. Kreatif sekali orang 
Belanda, mencoba membentuk 
imaji tentang Indonesia dengan 
membunyikan suara tokek. Meski 
agak menggelikan, karena seolah 
Indonesia saja yang memiliki tokek. 
Kubalikkan badanku. Kudapati 
seekor lembu bersimpuh pada 
keempat kakinya. Wajahnya 
menghadap tembok, sementara 
bagian belakang tubuhnya 
membelakangi lemari kaca yang 
memajang dewa-dewi Singasari. 
Sisi kiri tubuhnya sejajar dengan 
bagian depan lemari kaca, sekaligus 
menghadap ke pintu kaca sebelah 
kiri. Nandiswara, kendaraan sang 
luhur Dewa Siwa, menyambut 
kedatanganku! 

Sontak tanpa sadar, kuhampiri 
dan kuelus kepalanya. Sungguh halus 
sekali arca itu. Beda jauh dari patung 
para pemahat lokal yang karyanya 
dijajakan di daerah Muntilan atau 
Borobudur. Tidak banyak ornamen 
atau perhiasan menggantung atau 
menempel pada tubuh arca Nandi. 
Hanya seuntai kalung dengan 
manik-manik sebesar bola ping pong 
mengelilingi lehernya. Tinggi Arca 
Nandi 113 cm, lebar 195 cm, dan 
dalam 120 cm dan berat 2000 kg (2 
ton).  

Nandi memunggungi lemari 
kaca tebal yang berdiri mengkilap. 
Aku maju dan bergeser ke kanan 
menghadap ke kiri. Lemari kaca 
setinggi dua meter lebih sedikit, 
dengan panjang kira-kira tiga meter 
dan lebar sekitar satu setengah meter 
menyelimuti tiga arca besar: Durga 
Mahisasuramardhini, Ganesha, dan 

Cakhra Bhairawa. Dua belas lampu 
putih agak kekuningan menembak 
tiga arca di masing-masing sudut 
bawah, kiri, kanan, atas, dan tengah-
tengah panjang lemari kaca itu. 
Lampu yang terang namun lembut 
di mata membantu aku untuk 
menyaksikan keindahan detail 
masing-masing arca. Hanya saja, kaca 
ini membatasi aku untuk menyentuh 
tiga arca yang merupakan 
masterpiece kebudayaan Singasari. 
Keahlian sang pemahat saat itu 
terpancar dari ketiganya. Pancaran 
keahlian yang langka -- menjadikan 
seonggok batu besar menjadi arca 
yang dipermuliakan umat Hindhu 
saat itu. 

Berdiri di paling kiri, di 
balik lemari kaca, Arca Durga 
Mahisasuramardhini atau Durga. 
Tinggi arca Durga 174,9 cm, lebar 
130 cm, dalam 80 cm; berat arca 
ini 1500 kg (1,5 ton). Satu lagi arca 
spesial dari Singasari. Arca Durga 
kali ini diukir dengan pahatan yang 
indah dan rinci yang menampilkan 
lekuk tubuhnya yang molek. Bukan 
dalam bentuknya sebagai arca Durga 
yang bertelanjang dada, melainkan 
mengenakan pakaian ketat. Sosok 
Durga sendiri dipahat dalam posisi 
berdiri di atas kerbau (mahisa) yang 
bersimpuh pada keempat kakinya; 
binatang yang berhasil ia taklukkan. 
Kedua kakinya terbuka lebar dalam 
posisi alidhasthana. Torsonya ditarik 
sedikit ke belakang, sementara kaki 
kanannya menjadi tumpuan berat 
tubuhnya dengan kaki kiri yang 
tampak ringan, tak berbeban. Durga 
dari Singasari ini tak lagi memiliki 
delapan tangan. Ia kehilangan 
tangan kanan terluar yang terangkat 
tinggi membawa cakra. Tangan kiri 
terluar menjambak kepala asura atau 
raksasa, lambang makhluk jahat. 
Tangan kiri lainnya mencengkeram 
pitaka (perisai) Sementara tangan 
kanan lainnya menggenggam cangka, 
yaitu cangkang kerang. 

Wajah Durga dipenuhi rasa 
kemenangan setelah membunuh 
(mardhini) raksasa (asura) yang 
tersembunyi di tubuh kerbau 
(mahisa). Durga, sang dewi perkasa, 
tetap anggun. Kain yang dililit di 

pinggul, berlapis dua dengan lipatan 
terbuka bagaikan kipas menyeruak 
pada posisi kaki yang terbuka lebar. 
Ikat pinggang yang melingkari 
pinggulnya terjuntai menggantung di 
antara pahanya. Seksi.  Durga, istri 
Siwa, adalah ibu alam semesta dan 
dipercaya memiliki kekuatan di balik 
semua penciptaan, perlindungan dan 
kerusakkan dunia. Musik tradisional 
pendek dari rekaman audio 
bergaung di ruangan ini. Kurator 
museum dan penata ruangan ini 
sungguh berhasil untuk membawaku 
kembali ke negriku dengan 
memperdengarkan musik tradisional 
itu, walaupun hanya sejenak.

Arca Ganesha dari Singasari 
yang berdiri di antara Durga 
Mahisasuramardhini dan Cakhra 
Bhairawa dengan jarak dua puluh 
sentimeter dari arca satu ke arca yang 
lain, ke kiri dan ke kanan, sedang 
menatap aku. Arca Ganesha ini 
setinggi 154,1 cm dengan berat 2500 
kg (2,5 ton) adalah dewa berkepala 
gajah. Arca Ganesha yang satu ini 
sungguh istimewa, hanya ada satu di 
seluruh dunia. Hanya arca ini yang 
duduk dengan posisi maharajalila, 
lutut kanan diangkat sehingga terlihat 
kaki kanan dengan posisi duduk 
dan kaki kiri dengan posisi bersila 
dan kedua telapak kakinya saling 
bertemu. Selain itu kebanyakan arca 
Ganesha memegang tasbih di tangan 
kanan dan kapak di tangan kiri serta 
memegang gading yang rusak di 
sebelah kanan dan mangkuk biasa di 
sebelah kirinya. 

Arca ini kebalikannya. Ganesha 
yang bertangan empat ini, tangan 
kanan belakang mencengkeram 
kapak dan tangan kiri menggenggam 
semacam tasbih, membawa tempat 
minuman dari kubah tengkorak 
pada kedua tangan depan, serta 
sedang minum dari kubah tengkorak 
ini dengan belalainya. Ganesha 
duduk di atas deretan tengkorak, 
sekitar sepuluh tengkorak. 
Tengkorak juga menjadi motif 
utama untuk antingnya, gelangnya, 
mahkotanya, dan kain di sekitar 
pinggangnya. Sebuah tengkorak dan 
bulan berbentuk sabit menghiasi 
kepalanya. Arca Ganesha spesial ini 
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dipahat dari batu vulkanis terbaik 
yang bisa menjadi alasan kehalusan 
ukiran dan bentuk tubuhnya yang 
tampak alamiah. Perhiasan yang 
memperindah tubuhnya dipatri 
dengan rinci pada tiap lekukannya. 
Sang gajah dipuja oleh umat 
Hindu sebagai dewa pengetahuan, 
kecerdasan, pelindung, dan dewa 
kebijaksanaan. 

Aku mundur selangkah dan 
bergeser sedikit ke kanan dari arca 
Ganesha. Arca Cakhra Bhairawa dari 
Singasari tepat berada di depanku, 
di balik kaca. Arca ini tingginya 167 
cm, lebar 125 cm, dalam 72 cm, dan 
beratnya 1500 kg (1,5 ton). Arca 
Cakhra Bhairawa adalah salah satu 
dari delapan perwujudan Siwa dalam 
bentuk raksasa, ganas, bertaring, 
menakutkan: simbol kekuatan yang 
memusnahkan dan membinasakan. 
Ia bertangan empat, satu memegang 
gada, satu tangan memegang gendang 
kecil untuk menari di lapangan 
mayat atau ksetra, satu tangan 
menggenggam tasbih dan satu tangan 
yang lain membawa mangkuk untuk 
menampung darah saat upacara 
minum darah. 

Cakhra Bhairawa duduk di 
atas mahkota yang didekorasi 
dengan sekitar sepuluh tengkorak 
manusia. Wataknya yang jahat 
direpresentasikan dengan rambutnya 
yang ikal berombak liar, mulutnya 
yang ternganga, dan tengkorak-
tengkorak berukuran kecil yang 
merenda mahkota di kepalanya, 
yang meronce kalungnya, dan 
menggelantung di telinga sebagai 
anting-antingnya. Ikat pinggangnya 
melinggar di perutnya, tergantung di 
sana semacam rantai yang sekali lagi 
dengan bentuk tengkorak manusia 
yang menggelantung di antara kedua 
paha telanjangnya. Satu gelang 
melingkar di dekat mata kakinya 
masing-masing, kiri dan kanan. Arca 
ini adalah peninggalan Kerajaan 
Singasari, sekitar abad ke tiga belas. 
Membaca nama Cakhra Bhairawa di 
LCD screen yang menginformasikan 
tentang arca itu, aku menjadi teringat 
tentang pasukan khusus yang 
dianggap berencana menggulingkan 

pemerintahan Soekarno di masa-
masa akhir kekuasaannya, tahun 
1965. Pasukan Cakra Birawa, tentu 
saja.  

Saat aku sedang mengamati arca 
Cakhra Bhairawa, aku merasa risih, 
karena ada dua arca Mahakala 
berdiri menjulang tinggi di samping 
kananku, seolah mereka berdua 
menginginkan aku untuk segera 
mengagumi mereka.  Dua arca yang 
berdiri tepat sebelah kanan di luar 

lemari kaca yang melindungi tiga 
arca masterpiece dari Singasari.
Tinggi arca Mahakala kira-kira 175 
cm, lebar arca sekitar 80 cm, dan 
dalam 50 cm, dan berat 1500 kg 
(1,5 ton). Kedua Mahakala itu tidak 
berdiri berhimpitan, ada kira-kira 
20 cm jarak memisahkan keduanya. 
Kedua arca dari batu andesit itu 
berwarna abu-abu muda.  Perut 
Mahakala terlihat ramping, tidak 
seperti arca gupala yang berperut 
buncit. Wajah Mahakala yang lebar 
memiliki mata yang sedang, hidung 
yang pesek melebar, dan bibir bawah 
yang tebal dengan taring dari rahang 
atas. 

Dua Mahakala itu bertelanjang 
dada dengan mengenakan kalung 
yang melilit leher pendeknya, 

berkain dengan lipatan besar 
berkumpul di bawah pusar, 
dengan posisi kepala tegak dan 
berwajah tenang. Tangan kanannya 
menghunus pedang yang menghadap 
ke bawah, sedang tangan kirinya 
mencengkeram ujung dari senjata 
gada yang menyentuh tanah. Kedua 
kaki Mahakala agak terbuka, 
menandakan tubuh yang waspada 
dan siap berperang kapanpun 
ancaman muncul. Kerajaan Singasari 

adalah asal kedua arca 
Mahakala, pada abad ke-13. 
Mahakala, sang penjaga pintu 
candi, selain Nandi. Mahakala 
berdiri di sebelah kiri pintu 
candi dan Nandi bersimpuh 
di sebelah kanan candi.  
Dalam mitos agama Hindhu, 
Mahakala dan Nandi adalah 
penjaga Gunung Kailasa. 
Mahakala, si perwujudan Siwa 
dalam rupa menyeramkan 
yang merefleksikan sebagai 
penghancur dunia. Suara 
latar jangkrik mengerik dari 
rekaman audio mampu 
membuat aku merasa nyaman, 
rileks, dan teduh, walau 
nyanyian alam itu hanya 
bersenandung untuk sesaat. 

Meski masih ada lima lemari 
kaca yang berbaris berlapis 
ke belakang dengan display 

artefak-artefak lain menungguku, 
aku memutuskan untuk duduk 
di kursi panjang yang menempel 
pada dinding di depanku. Hanya 
dengan tiga langkah kecil dari 
sudut kanan dimana aku berdiri 
untuk melihat dua arca Mahakala, 
aku sudah duduk di sudut kanan 
kursi itu. Selasar kecil itu memang 
sengaja diatur sebagai ruang gerak 
pengunjung untuk memutar dan 
mengelilingi lemari kaca. Aku 
menumpangkan kaki kananku di 
atas kaki kiriku. Kesenduan ruangan 
ini merasuki hati dan pikiranku. 
Terdiam. Terpaku. Menatap 
arca-arca itu dari sisi sampingnya. 
Mereka sungguh terawat dan bersih. 
Kurator dan penata ruangan sungguh 
meminimalkan kemungkinan 
kerusakkan tiap koleksi. 

Arca Ganesha, dimiliki oleh Musem Nasional, Ja-
karta, Oktober 2010. Foto: Agatia Wenan Tyawati
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Kurator dan penata ruangan 
merancang dengan cantik, estetik 
dan presisi agar lampu tetap cukup 
bagi pengunjung untuk menatap dan 
mengagumi barang yang dipajang, 
dengan tetap mempertimbangkan 
bila sinar yang berlebihan bisa 
merongrong kelembutan dan 
kekunoan barang-barang itu. Lampu-
lampu spotlight yang ditempatkan 
di sudut lemari kaca menambah 
agung dan megah arca dan koleksi 
di ruangan itu. Pengaturan suhu AC 
yang tepat menyelubungi ruangan 
ini, membuat pengunjung tetap 
betah berkutat dan berdiri untuk 
mengagumi. Tidak ada bebauan 
yang aneh yang menandakan 
kuman atau rayap penggerogot 
kayu menusuk indra penciumanku. 
Tidak ada hidung yang mengernyit 
terekspresi dari wajahku. La classe! 
Museum yang berkelas. Suara latar 
kendaraan bermotor seolah-seolah 
melintasi kota yang kumuh di Jakarta 
mengagetkanku, tentu saja direkam 
secara audio untuk menggeret masuk 
pengunjung ke dalam atmosfer 
masa kini Indonesia. Sekali lagi aku 
tersenyum simpul. Suara kendaraan 
bermotor. Bukankah Belanda 
ini juga memiliki broomfit yang 
menderu lemah di sisi jalan bersaing 
dengan orang mengayuh sepeda? 
Kembali aku terdiam. 

Aku berada pada rasa yang 
limbung. Atmosfer ini mengajak aku 
kembali ke masa silam. Delapan 
abad yang lalu. Mereka-reka di otak, 
seperti apa situasi saat itu. Mengajak 
aku kembali pulang ke tanah airku. 
Menyusuri kota-kota kecil di daerah 
Jawa Timur. Menyelami hidup 
yang ada masa itu. Dari rekaman 
audio, kembali terdengar suara 
latar air gemericik, yang membuat 
aku membayangkan kota-kota kecil 
dimana Kerajaan Singasari memiliki 
pengaruh kekuasaan, masih dialiri 
oleh anak Sungai Brantas. Tiba-
tiba ada suara yang mendengung di 
kepala. Kedua mata ini melihat hal 
yang tak nyata. Nandi bangkit dari 
duduknya dan berdiri di depan arca 
Ganesha dengan lenguhan yang 
lemah. Mereka bercakap:

Aku hanya bisa menggelengkan 
kepala. Suara rekaman 
audio gamelan Bali kembali 
membangunkanku. 

Aku berada di sini, bertemu 
dengan bagian dari sejarah 
moyangku. Ini lebih dari sekedar 
pertemuan. Nandi, Durga, dua 
Mahakala, Ganesha, dan Cakrha 
Bhairawa memintaku membawa 
mereka kembali, ke tanah Singasari, 
yang tak lagi ada, tapi kini menjadi 
bagian kecil wilayah Jawa Timur 
di negriku. Aku bisa merasakan 

hati pilu Nandi yang ingin pulang, 
bertemu dengan semua saudara-
saudaranya dan handai taulan 
yang menunggunya di sana. Aku 
melihat arca-arca itu, seperti 
sedang melihat kepingan-kepingan 
cerita keagungan masa lalu, dari 
sebagian masyarakatku. Arca-arca 
itu tercungkil dan dipisahkan oleh 
jarak, ruang, dan waktu yang tidak 
pendek, tidak sempit, dan tidak 
dekat dari kehidupan awal dan 
kehidupan asli mereka. Jauh, di 
Negri Belanda! Mereka tercerabut 
dari masyarakatku sejak tahun 

Nandi: Aku sungguh ingin tahu kabar 
Dewi Pradjnaparamita. 
Mahakala 1: Sudahlah. Sudah 
puluhan tahun yang lalu, sudah 
tahun 1977, ia kembali ke kraton 
Singasari. 
Mahakala 2: Jangan kau sebut lagi 
kraton Singasari. Sudah tidak ada 
lagi. Sekarang bernama Indonesia. 
Lihat itu di pintu kaca. Bertahun kau 
berdiri di sini, masih saja kau sebut 
kraton Singasari.
Mahakala 1: Aku memang selalu 
lebih suka meyebut kraton Singasari. 
Cakrha Bhairawa: Dewi 
Pradjnaparamita tidak kembali 
ke kraton Singasari. Dia masuk 
ke tempat seperti kita. Museum 
Nasional Jakarta. Nama itu yang 
sempat aku dengar sekian tahun lalu.
Nandi : Siapa yang katakan itu? Kau 
selalu sebut dia sebagai…
Cakrha Bhairawa: Tuan Kurator. 
Ganesha   : Mengapa kau ingin tahu 
kabar Pradjnaparamita, Nandi? 
Benar kau ingin bertemu dengannya?
Nandi: Aku … aku kangen. Kangen 
pulang ke kraton Singasari. (Suara 
Nandi yang melemah menyihir 
suasana hati masing-masing). 
Mengapa diam saja? Tidak kah 
kalian ingin pulang? Bagaimana 
denganmu, Dewi Durga? 
Durga Mahisasuramardhini: 
Aku juga ingin tahu kabar 
Pradjnaparamita. Dan tentu aku 
ingin pulang. Tapi, di sini, juga sudah 
cukup menyenangkan bagiku. 
Ganesha: Lupakan pikiran dan 
perasaan itu. Kita sudah tidak 
mungkin pulang. 
Cakrha Bhairawa: Kita masih bisa 
pulang! Aku dengar dari Tuan 

Kurator, tahun depan, tahun 2005 
kita akan dibawa ke Museum 
Nasional Jakarta!
Nandi: Benarkah??
Mahakala 1 & 2: Tidak mungkin….
Tidak mungkin Tuan Kurator mau 
membiarkan kita pulang…. Tapi….
benarkah?
Durga Mahisasuramardhini: Siapa 
saja yang bisa kembali pulang? Aku? 
Kita semua? Bisakah, aku kembali ke 
sini lagi?
Cakrha Bhairawa: Iya! Kita semua. 
Aku tidak membual.
Ganesha  : Cakrha Bhairawa….Kita 
tidak pergi ke negri itu untuk pulang. 
Kita hanya berkunjung untuk dua 
atau tiga bulan saja. Dan kau sendiri 
yang menyebut. Kita akan dibawa ke 
Museum Nasional Jakarta. Kita tidak 
akan kembali ke kraton Singasari. 
Tugas kita pun sama. Mematut diri 
di depan orang banyak. Tidak untuk 
dipuja lagi.  
Nandi: Ah….paling tidak, kita bisa 
bersua Dewi Pradjnaparamita. Walau 
hanya sebentar.
Mahakala 1: Jadi,…itu hanya 
berkunjung?
Mahakala 2: Semoga aku bisa 
berbincang sebentar dengan 
Nandiswara, pasanganku.
Nandi: Mungkinkah kita meminta 
wanita itu untuk membawa kita 
pulang? (Nandi menoleh kepadaku. 
Aku terperanjat). 
Aku  : Ada yang ingin kau sampaikan, 
Nandi?
Nandi: Mungkinkah kau membawa 
kami pulang? (Nandi menatapku 
dengan mata yang menerawang 
jauh).
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1803 oleh Nicolaus Engelhard, 
gubernur kolonial Pantai Timur 
Laut Jawa. Dia memboyong 
lima arca dari Candi Singasari ke 
halaman kantornya di Semarang 
karena kepincut dengan kecantikan 
dan kemolekkan pesona masing-
masing arca. “Untuk melindungi 
arca-arca itu dari kerusakan”, sebut 
Engelhard, suatu ketika. Setahun 
sesudahnya, kelima arca itu dibawa 
ke Batavia atau Jakarta. Sekitar tahun 
1819, kelima arca itu dikapalkan 
ke “tanah air” barunya, Belanda; 
dan tersimpan sebagai koleksi di 
Rijksmuseum voor Volkenkunde, 
Leiden.  

Tidak sadarkah kita? Bahan 
pembelajaran kita yang termaktub 
salah satunya melalui artefak-artefak 
itu telah diambil dari kita? Sebanyak 
65.000 koleksi di Rijksmuseum 
voor Volkenkunde, Leiden. Belum 
lagi artefak lain yang “dimiliki” oleh 
museum-museum lain? Haruskah 
aku menyebutkan perkara pencurian 
arca-arca di Museum Radyapustaka 
di Surakarta, yang juga diprakarsai 
oleh Tuan Kurator dari museum 
di Belanda yang belum lama 
berselang? Haruskah aku menyebut 
juga tangan-tangan vandalism yang 
telah memenggal kepala sang 
Buddha dari stupa-stupa di Candi 
Borobudur? Bagaimana kita bisa 

menyadari tentang asal usul akar 
budaya kita, bila semua telah 
menghilang dari hadapan kita? 
Haruskah kita memohon ijin untuk 
bisa belajar dari hal yang sejatinya 
adalah milik kita? Tahun 2003, 
usaha pengembalian itu hampir 
membuahkan hasil, saat pertemuan 
antar-museum Asia dan Eropa 
terjadi. Hanya saja, saat ini tidak 
kelanjutan dari hasil pertemuan 
tersebut. 

Nandi, Durga 
Mahisasuramardhini, Ganesha, 
Mahakala, dan Cakrha Bhairawa 
adalah contoh kecil dari semua 
koleksi yang tak ada lagi di 
tempatnya. Aku kira Nandi akan 
melebihi Nandi yang adalah sebuah 
arca dan kini dipajang di museum 
di Belanda. Aku yakin Nandi akan 
menjadi Nandi yang sejati saat ia 
berada di Singasari. Sehingga cucu 
dan cicitnya bisa menjenguknya 
tiap waktu. Bukan untuk ngalap 
(mencari) berkah dan memohon 
kelimpahan harta dan kekuasaan 
ala purba. Tapi, mempelajari masa 
lalu. Sejarah yang membentuk 
masyarakatku, menjadi bagian yang 
mengakar di negriku. Layakkah 
museum yang ada di negri Belanda, 
disebut sebagai museum? Jika 
sejatinya koleksi yang mereka miliki 
adalah kekayaan dan sungguh 

berkaitan erat dengan masa lalu 
Indonesia: sejak masa pra-sejarah, 
masa sejarah, dan masa kolonial 
di Indonesia? Tidakkah museum 
itu sejatinya tidak beda jauh 
dengan pasar gelap yang menjual 
barang-barang antik curian tetapi 
dilegalkan?

Demikian imajinasiku tentang 
museum, saat aku berkunjung ke 
Rijksmuseum voor Volkenkunde di 
tahun 2004. []

Agatia Wenan Tyawati  
WICE/Wageningen Univrsity and 

Research Center (WUR)  2004

Note: 
alidhasthana (Sans.): posisi kaki 
terbuka lebar, torso tertarik ke 
belakang, berat badan tertumpu 
pada kaki kanan, kaki kiri tidak ada 
beban
pitaka (Sans.) : perisai
cangka (Sans.) : cangkang kerang
mahisa (Sans.) : kerbau
mardhini (Sans.): membunuh
asura (Sans.) : raksasa
maharajalila (Sans.): posisi duduk 
bersila, kaki kiri bersila, kaki kanan 
posisi tegak lurus, kedua telapak 
kaki saling bertemu 
ksetra (Sans.) : lapangan penuh 
mayat
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Jika Anda diminta menyebutkan 
judul film-film Belanda yang 
terkenal, tak usah berkecil hati jika 
tak bisa menyebutkan satu pun. 
Nama Belanda di peta perfilman 
dunia memang tidak secemerlang 
Prancis atau Iran, misalnya. Apalagi 
dibandingkan dengan Amerika 
dan India dengan Hollywood dan 
Bollywood-nya. Bahkan, banyak 
sineas Belanda yang justru hijrah 
ke Hollywood untuk mengejar 
peruntungan dan ketenaran. Sebut 
saja sutradara Paul Verhoeven (Total 
Recall, Basic Instinct) dan Jan de 
Bont (Speed), serta aktris Famke 
Janssen (X-Men).

Jika Prancis dan Iran terkenal 
dengan film seninya, Belanda 
justru menjulang dan nyaris identik 
dengan film dokumenter. Tradisi 
film dokumenter telah berakar sejak 
masa sebelum Perang Dunia II, 
dengan nama-nama besar seperti 
Joris Ivens (Indonesia Calling) dan 
Bert Haanstra (Glass). Dan perayaan 
atas tradisi ini tak lain adalah 
perhelatan tahunan International 
Documentary Film Festival 
Amsterdam (IDFA).

IDFA pertama kali 
diselenggarakan tahun 1988 dan saat 
ini merupakan salah satu festival 
film dokumenter terbesar di dunia. 

Tahun 2010, IDFA diselenggarakan 
dari tanggal 18 hingga 28 November, 
menampilkan tak kurang dari 
263 film dokumenter. Keramaian 
festival berpusat di sekitar alun-
alun Rembrandtplein, di mana juga 
sedang berlangsung Amsterdam 
Winterfestival. Pemutaran film 
berlangsung di Pathé Tuchinski, 
Pathé Munt, Vlaams Cultuurhuis 
de Brakke Grond, dan Openbare 
Bibliotheek Amsterdam. Escape 
Club, sepelemparan batu dari Pathé 
Tuchinski, menjadi tuan rumah 
untuk acara bincang-bincang, debat, 
presentasi, kelas master, dan tentu 
saja, pesta!

Belum terlalu lama berselang, kata 
‘dokumenter’ seolah identik dengan 
tayangan safari National Geographic 
atau rekonstruksi sejarah Discovery 
Channel. Namun beberapa tahun 
terakhir, wajah dokumenter terwakili 
oleh film-film seperti Super Size Me 
(Morgan Spurlock, 2004), March of 
the Penguins (Luc Jacquet, 2005), 
dan An Inconvenient Truth (Davis 
Guggenheim, 2006),  yang bukan 
saja meraih sukses di festival, tapi 
juga berhasil secara komersial. 
Film-film yang tampil di IDFA 
membuktikan bahwa dokumenter 
dapat menampilkan tensi, drama, 
dan tentunya hiburan layaknya film 

cerita. Film pembuka sekaligus 
pemenang Film Terbaik Stand 
van de Sterren (Leonard Retel 
Helmrich), misalnya, menggali 
kehidupan sebuah keluarga di 
Jakarta dengan sudut pandang yang 
kritis dan menggelitik, tak jarang juga 
lucu dan mengharukan.

Banyak film yang mengusung 
tema hak asasi manusia, misalnya 
Blood in the Mobile (Frank Piasecki 
Poulsen) yang menampilkan 
kehidupan pekerja tambang di 
Kongo, di pertambangan mineral 
yang digunakan dalam produksi 
telepon genggam. Dua film, The 
Green Wave (Ali Samadi Ahadi) 
dan The Silent Majority Speaks, 
mengangkat kisah seputar pemilu 
presiden 2009 di Iran. The Silent 
Majority Speaks, yang menerima 
penghargaan Cinema Unlimited, 
menjadi istimewa karena merupakan 
kompilasi gambar-gambar yang 
diambil dengan telepon genggam 
oleh 14 warga anonim. Kredit untuk 
film ini jatuh kepada para sineas 
anonim, The Collective Silent, 
yang pada penganugerahan diwakili 
oleh pegiat hak-hak perempuan 
Mahboubeh Abbasgholizadeh.

Telepon genggam dan anonimitas 
juga menjadi sentral pada film 
People I Could Have Been 

IDFA 2010 

Kehidupan dari 
Balik Lensa

IDFA 2010 

Kehidupan dari 
Balik Lensa
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and Maybe Am (Boris Gerrets) 
yang meraih penghargaan Film 
Terbaik untuk Dokumenter 
Durasi Menengah. Film ini juga 
diambil dengan telepon genggam, 
menampilkan orang-orang yang 
meskipun bernama, namun sejatinya 
anonim di tengah deru kota London.

Isu lingkungan menjadi sorotan 
khusus mulai tahun ini dengan 
kompetisi dokumenter bertema 
lingkungan, bekerja sama dengan 
Kementerian Pertanian, Lingkungan, 
dan Kualitas Pangan. Film Into 
Eternity (Michael Madsen) yang 
mendokumentasikan proses 
persiapan lokasi pembuangan limbah 
nuklir Onkalo di Finlandia meraih 
Best Green Screen Documentary 
dalam kompetisi ini. Onkalo 
merupakan sistem terowongan 
bawah tanah raksasa yang dibangun 

pada batuan padat dan 
diharapkan terlindungi 
selama masa aktif 
limbah tersebut: 
100.000 tahun. Film 
ini mengajukan 
pertanyaan apakah 
Onkalo merupakan 
penyelamat, atau 
justru bom waktu bagi 
generasi mendatang. 
Film favorit pilihan 
penonton yang 
berjudul Waste Land 
(Lucy Walker), di lain 
pihak, justru tidak melulu bercerita 
tentang limbah. Film ini mengikuti 
perjalanan seniman Vik Muniz dari 
tempat tinggalnya di Brooklyn, New 
York ke lokasi pembuangan sampah 
terbesar di dunia, Jardim Gramacho 
di pinggiran kota Rio de Janeiro. 

Di film yang dijuluki 
Slumdog Millionaire-
nya dokumenter ini, 
Muniz berkolaborasi 
dengan sebuah band 
beranggotakan para 
pemulung, yang 
terinspirasi untuk keluar 
dari timbunan sampah 
menuju kehidupan yang 
lebih baik.

Di akhir abad 
kesembilan belas, Oscar 
Wilde mengajukan 
tesisnya yang terkenal, 

“kehidupan meniru seni jauh lebih 
sering ketimbang seni meniru 
kehidupan”. Dalam dokumenter, 
keduanya menjadi bias. Atau bahkan 
lebur, karena kehidupan adalah seni 
dan seni adalah kehidupan. []

Widyarani

Mundur untuk maju, kayak politik aja. 
(Bakti, Stand van de Sterren, 2010)

Dalam IDFA tahun ini, Indonesia 
hanya diwakili oleh satu film, The North 
Wind, karya Putu Kusuma Widjaja yang 
bercerita tentang kampungnya di bagian 
utara Bali. Namun sesungguhnya salah 
satu keterwakilan 
terbesar Indonesia 
tahun ini adalah 
Stand van de Sterren 
yang menyabet gelar 
Film Terbaik untuk 
kategori dokumenter 
produksi Belanda 
(Dioraphte IDFA 
Award) dan 
dokumenter panjang 
(VPRO Award).

Stand van de 
Sterren (Position 
Among the Stars) merupakan bagian 
ketiga dari trilogi tentang sebuah 
keluarga di Jakarta karya sutradara 
blasteran Indonesia-Belanda Leonard 
Retel Helmrich. Dua film sebelumnya 
adalah Stand van de Zon (Eye of the Day, 
2001) dan Stand van de Maan (Shape of 

the Moon, 2004). Rumidjah merupakan 
ibu dari dua putra, Dwi dan Bakti. Bakti 
adalah supir Retel Helmrich ketika ia 
berniat memfilmkan kejadian seputar 
reformasi 1998 di Jakarta. Di mata 
Retel Helmrich, kehidupan Bakti dan 
keluarganya mencerminkan Indonesia 
yang sedang mengalami transisi. Lahirlah 

Stand van de Zon.
Selanjutnya, Stand van de Maan 

mengangkat isu toleransi agama di 
Indonesia melalui Rumidjah yang 
beragama katolik di tengah masyarakat 
Jakarta yang mayoritas muslim. Bakti 
sendiri berpindah agama karena menikahi 

wanita muslim. Retel Helmrich tengah 
dalam perjalanan kembali ke Belanda 
seusai pengambilan gambar untuk film ini 
ketika mendengar berita pernikahan Bakti. 
Retel Helmrich dan kru filmnya kembali ke 
lokasi, melanjutkan pengambilan gambar 
dengan sudut pandang baru. Hasilnya 
adalah film yang meraih Joris Ivens Award 
pada IDFA 2004 dan Grand Prize untuk 
kategori World Cinema Documentary di 
Festival Film Sundance 2005.

Dalam Stand van de Sterren, 
cucu Rumidjah, Tari, baru saja lulus 
SMA. Impian Rumidjah adalah Tari 
dapat melanjutkan pendidikan ke 
perguruan tinggi, mendapat pekerjaan 
layak, dan membawa keluarganya 
keluar dari kemiskinan. Seperti 
dua film sebelumnya, film ini juga 
memotret kondisi Indonesia saat ini 
melalui karakter-karakternya yang 
terbentang dalam tiga generasi. 
Secara keseluruhan, pembuatan ketiga 
film ini mencapai waktu 12 tahun. 
Hasilnya adalah karya-karya yang 
sangat berharga, utuh, liris, kadang 
mengharukan namun sering pula kocak. 
Tentang kita. Indonesia. []

Indonesia di IDFA
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Winterdepressie adalah perasaan 
depresi yang kerap muncul  saat 
autumn (musim semi), winter (musim 
gugur), hingga spring (musim semi) 
atau disebut juga seasonal affective 
disorder. Gejala-gejala ini, pada 
umumnya disebabkan  pengaruh 
stress, misalnya ketika menghadapi 
ujian tengah semester bagi sebagian 
teman-teman pelajar. 

Ada juga yang berpendapat bahwa 
winterdepressie disebabkan oleh 
berkurangnya cahaya matahari dan 
tekanan udara yang rendah di musim 
dingin. Menurut survey, wanita 
lebih rentan terkena winterdepressie 
daripada pria (sekitar 70-80%). Jadi 
teman-teman wanita harap lebih 
berhati-hati.

Gejala winterdepressie, ada yang 
ringan dan berat. Untuk gejala ringan, 
pengobatan tidak perlu dilakukan. 
Berikut ini ada beberapa tips untuk 
mengatasi winterdepressie: (http://
www.ehow.com/how_5658739_

avoid-depression-_seasonal-affect-
disorder_.html)
1. Atur Pola tidur. Jangan tidur 

terlalu malam dan bangun di waktu 
yang sama di pagi hari. Jangan tidur 
terlalu lama di siang hari. Tidur 
nyenyak dan nyaman dimalam hari 
akan membuat perasaanmu lebih 
baik. 

2. Olahraga untuk meningkatkan 
energi dan metabolisme. Memang 
tidak nyaman untuk berolahraga 
di luar pada musim dingin, tetapi 
teman-teman bisa berolahraga di 
dalam rumah seperti dengan dvd 
olahraga atau ikut gym.

3. Makan makanan bergizi seperti 
karbohidrat, buah-buahan, protein 
dan lain-lain. Jangan makan-
makanan tak sehat seperti cemilan 
yang hanya akan memeras energi.

4. Sebanyak mungkin berada di bawah 
sinar matahari. Buka gorden di 
pagi hari, biarkan cahaya matahari 
menyapamu. Jalan-jalan pagi atau 

duduk-duduk di luar meskipun 
dingin atau duduk di depan jendela 
pun dapat membantu mengurangi 
winterdepressie ini.

5. Jangan terlalu banyak minum 
alkohol atau kafein karena 
keduanya dapat menambah 
depresi dan rasa lelah.
Bila masih merasakan depresi 

setelah menerapkan tips-tips tersebut, 
segera hubungi dokter. Ada bahan 
pengobatan terhadap winterdepressie. 
Bisa melalui medikasi anti-depresi, 
terapi psikologis, dan juga terapi 
cahaya. Terapi cahaya ini mudah 
dilakukan, kita dapat membeli lampu 
khusus yang dapat memberikan 
cahaya terang di rumah sehingga rasa 
depresi kita berkurang.

Semoga informasi ini berguna 
untuk kawan-kawan. Jangan sampai 
winterdepressie mengganggu aktifitas 
kita. []

Yasmine MS Soraya,
redaksi JONG Indonesia

Lesu, tak bergairah, gampang letih, tidur panjang di 
malam hari dan tetap mengantuk di siang hari, makan 
banyak serta malas bersosialisasi, mudah tersinggung? 
Inilah beberapa gejala virus winterdepressie yang kerap 

menyerang sebagian besar masyarakat Belanda.

Awas Winterdepressie!Awas Winterdepressie!



20

JONG Indonesia - No. 5 - Januari 2011 - Tahun II

Oleh Reza Praditya Yudha

Tidak seperti di tanah air, iklan 
media massa di Portugal tidak 
“ramai” atau lebay. Bahkan, agen 
pelayanan media internasional 
ZenithOptimedia merilis, kelak 
Eropa mengalami penurunan 
belanja iklan 2% antara 2010-2013. 
Yang jelas, perekonomian Portugal 
saat ini memang sedang “demam”. 
Wartawan bisnis BBC Nigel Cassidy 
bahkan mengatakan, produktivitas 
Portugal tidak bisa ditingkatkan sejak 
menggunakan mata uang Euro. 

Di satu sisi, justru belanja 
iklan Indonesia meroket hingga 
ZenithOptimedia menempatkannya 
di urutan ke-5 sebagai kontributor 
terbesar penyumbang belanja iklan 
dunia dengan 2652 US$ million, dan 
dalam lingkup nasional, enam bulan 
pertama 2010 kenaikan mencapai 
29%  dari belanja iklan 2009. 

Media massa Indonesia 
adalah ajang “perang” persaingan 

antarproduk. Belum lagi, sebuah 
produk mempunyai beragam versi 
iklan. Misalnya ada sebuah iklan 
sepeda motor yang menggunakan 
lebih dari 20 artis dalam satu versi, 
termasuk artis tahun 80-an, hingga 
mengajak juara dunia racing dari 
Italy. Sementara iklan di Portugal 
terasa lempeng, hingga dalam satu 
hari dapat dihitung berapa kali saya 
melihat iklan provider kartu HP saya 
di TV.

Tidak seperti masyarakat 
Indonesia yang selalu ber-euforia 
memburu produk atau merek 
terbaru, masyarakat Portugal sangat 
“tenang” dan cuek. Masih banyak 
remaja tak malu menggunakan HP 
jadul. “Yang penting fungsi, bukan 
merek”, kata teman kuliah saya di 
Portugal. Ini berbeda dengan teman-
teman saya di Indonesia yang harus 
menyembunyikan tangan di tas untuk 
membuka sms karena malu HP-nya 
belum touch screen.

Bulan Oktober 2010 lalu, ketika 

Buku English SMA di Portugal

Bagaimana rasanya hidup 
di luar negeri? “Sepi!” 
Itu jawaban saya, sejak 
empat bulan merasakan 
kehidupan di Portugal. 
Dengan basic ilmu di 
bidang Komunikasi, tentu 
perspektif saya tidak 
jauh dari dasar-dasar 
ilmu yang berkembang 
dari persuratkabaran 
(Zaitungskunde) Eropa 
ini.  Meskipun usang, 
implementasi konsep 
“mempelajari kehidupan 
masyarakat melalui 
media massa masyarakat 
tersebut” masih menjadi 
tolok ukur saya. 

Remaja berpakaian 
bangsawan Portugal akan 
memainkan drama di 
Implementation Day.
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MotoGP digelar di Portugal, saya 
begitu antusias menyambutnya. 
Maklum, di Indonesia pertandingan 
ini masih menjadi favorit kaum 
adam. Melalui facebook teman-
teman dari Indonesia juga sudah 
banyak nitip salam ke Rossi. Tapi 
ternyata, publik Portugal sendiri 
justru seperti tidak terjadi apa-apa. 
Saya hanya menjumpai satu banner 
ukuran sedang di satu tikungan jalan 
di Braga, tempat saya tinggal. Teman-
teman kuliah disini, yang laki-laki, 
juga tidak terdengar membicarakan 
pertandingan akbar ini.

Buku English SMA
Usut punya usut, tidak sengaja 

saya membaca buku English semasa 
senior high school milik teman 
kuliah di Universidade do Minho, 
Ana Catarina Maia Rocha. Ternyata 
bukan hanya tentang bagaimana cara 
berbahasa Inggris, di Portugal mata 
pelajaran ini mengajarkan konsep-
konsep cultural imperialism, yaitu 
konsep tentang “penjajahan halus” 
dari Western dengan menyerang 
culture negara lain melalui media 
massa. Dengan menguasai teknologi 
dan modal, ketika mengadopsi atau 
menyiarkan produk Western, maka 

gaya hidup dan mindset negara dunia 
ketiga turut dipengaruhi. Padahal, 
sudah bukan rahasia umum produk 
ini hanyalah media penyebaran 
kesadaran palsu, yang membuat kita 
seolah menjadi bagian dari Western 
(modern) ketika membeli Barbie, 
makan di McD, atau menyanyikan 
lagu Beyonce.

Saya tidak tahu apakah ini karena 
Portugal bukan termasuk daftar 
target cultural imperialism si Western 
atau karena pemerintah Portugal 
dengan Uni-Eropa dan European 
Commision lebih “awas” atau 
memang karakter masyarakat feodal 
yang masih membekas sehingga 
mereka lebih memegang teguh 
nilai-nilai kebersamaan dan “cinta 
produk dalam negeri”. Pasalnya, 
teman se-apartemen saya dari Laos, 
Tookta Detsandone, yang notabene 
sama-sama dari negara dunia ketiga 
juga tidak mengerti konsep cultural 
imperialism. Mahasiswa yang 
mengambil S1 jurusan ekonomi ini 
mengatakan istilah tersebut baru 
didengar dari mulut saya.

Saya lebih terperangah ketika buku 
english Catarina mencatat konsep 
americanization, globalization, 

bahkan global warming. “We also 
study about it in Geography. In 
the first two years of senior high 
school, we all study those concepts,” 
terangnya lebih lanjut.

Bagaimana kalau cara ini juga 
diterapkan di Indonesia? Bukan 
hanya satu semester untuk mahasiswa 
komunikasi saja, namun di tingkat 
sebelumnya untuk semua jurusan. 
Sebenarnya ini adalah langkah mudah, 
baik secara konsep atau teknis, yang 
perwujudannya tergantung pada 
kemauan dan usaha kita saja. 

Semoga dengan pengenalan dini 
ini juga, orang-orang Indonesia tidak 
akan lagi menjadi negara terboros se-
ASEAN. Dan semoga mindset kita 
berubah, untuk lebih bangga memilih 
belanja di Bandung dan berwisata 
di Bali daripada menyumbang 25 
% kekayaan negara tetangga (8,1 
miliar US$) hanya dengan berfoto 
disamping  singa Merlion. []

Reza Praditya Yudha, 
penerima beasiswa Erasmus 

Mundus EMECW Lot.12, 
sedang belajar di Universidade do 

Minho. Bisa dihubungi melalui 
rezapradityayudha@hotmail.com

Tari tradisional Portugal. 
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Oleh: Adlil Umarat

Sebulan terakhir, studi banding 
DPR menjadi hal yang kontroversial 
dibahas di media. Belajar pramuka 
ke Afrika Selatan, belajar etika ke 
Yunani, belajar tentang rumah susun 
ke Italia, dan terakhir pergi haji gratis 
ke Mekkah. Fakta mengejutkan dirilis 
Kompas (04/11), bahwa anggota DPR 
yang ke Yunani, sempat rekreasi 
ke Dolmabahce Palace di Istanbul. 
Bahkan, Kompas melihat foto-foto 
rekreasi itu sebagai bukti.

Berita ini meyakinkan publik 
bahwa wakilnya di DPR memang 
oportunis. Saat rakyat menderita 
karena bencana, wakil rakyat yang 
seharusnya berempati dan peduli, 
justru memperpanjang ”studi” 
mereka di Dolmabahce Palace, 
Turki. Apakah ini hasil studi tentang 
etika di Yunani? Melancong di saat 
tanah air tengah berduka?

Definisi Etika
Secara etimologis, etika dalam 

bahasa Yunani Kuno berasal dari 
kata ethikos, yang berarti ”timbul 
dari kebiasaan”. Etika mencakup 
analisis dan penerapan konsep 
seperti benar, salah, baik, buruk, dan 
tanggung jawab. Jika menilik definisi 
etika, maka studi banding ke Yunani 
pantas membuat rakyat heran. Apa 
urgensinya belajar etika ke Yunani? 
Negara itu belakangan sering rusuh, 
ekonominya sempat kolaps, dan 
demokrasinya kurang sehat. Alasan 
pemilihan Yunani sebagai negara 
demokrasi tertua, tentu sangat naif 

dan terkesan mengada-ada.
Tak sedikit pihak yang mencemooh 

studi banding ke Yunani ini sebagai 
bentuk penghinaan terhadap akar 
budaya bangsa Indonesia. Wakil 
rakyat kita seperti galau, kehilangan 
jati diri dan bahkan harga diri. Ini 
bukti dari mentalitas inferior sebagai 
anak bangsa. Mentalitas merasa 
bangsa kita jauh lebih rendah 

(budayanya) dari bangsa lain.
Melihat biaya ke Yunani yang 

mencapai Rp 2,26 miliar, tentu 
membuat rakyat geram. Apalagi, 
hampir Rp 1,7 miliar diantaranya 
untuk biaya transportasi ke Yunani. 
Pemilihan tempat studi banding jelas 
telah menguras uang kas negara. 
Pertanyaan kritisnya, apakah biaya 
yang dikeluarkan sepadan dengan 

output yang diharapkan? Tak ada 
jaminan.

Akuntabilitas Proses dan Hasil
Agar tamasya DPR seperti ke 

Yunani tak terjadi lagi, mulai sekarang 
publik selaku konstituen DPR, 
harus memperhatikan akuntabilitas 
proses dan hasil dari rencana 
studi banding DPR. Akuntabilitas 

proses menekankan pada sistem 
transparansi rencana, target, dan 
parameter kesuksesan studi banding 
DPR. Publik harus bisa mengakses 
ini dengan bebas, agar punya cukup 
waktu  untuk mempelajari, mengkaji, 
dan mengkritisi berbagai rencana 
kerja DPR. Faktanya selama ini, 
publik kerap mengetahui rencana 
studi banding ketika sudah mendekati 

Melancong dengan
Uang Rakyat
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hari-H. Tak ada proses dialektika 
antara wakil rakyat dan konstituennya. 
Wajar jika banyak studi banding 
berdampak nihil. Kemacetan Jakarta 
salah satunya. Sudah berkali-kali studi 
banding, tetap saja hasilnya nol besar.

Untuk akuntabilitas hasil, rakyat 
harus menuntut hasil studi banding 
dengan ekspektasi tinggi, detil dan 
spesifik. Misalnya, tiap anggota 
DPR yang ke Yunani dipaksa harus 
menulis laporan rinci, berkualitas, 
dan bisa diakses publik. Siswa SD 
saja jika study tour ke kebun binatang 
harus membuat laporan kunjungan. 
Kenapa DPR yang ke luar negeri, 
tak ada laporan ke konstituen sebagai 
bentuk tanggung jawab moral? 
Akuntabilitas hasil tak hanya fokus 
pada output, tapi juga outcome, dan 
dampaknya yang harus terasa.

Pengawasan Konfrontatif
Faktor penting lainnya adalah 

perlunya pengawasan konfrontatif 
terhadap kinerja DPR. Aksi sweeping 
aktivis LSM Bendera terhadap 
anggota DPR yang akan berangkat 
ke Yunani adalah poin penting. 
Meski nekat, kadang tindakan 
seperti itu harus dilakukan jika DPR 
bebal terhadap kritik. Sayangnya, 
pengawasan publik selalu bersifat 
reaktif dan kurang konsisten. Lebih 
celaka lagi, publik kerap kehabisan 
”tenaga” dan bahkan cepat lupa 
terhadap kasus yang dibahas di DPR. 
Kasus penting seperti Century telah 
lenyap dalam senyap.

Usulan moratorium studi banding 
dari internal DPR baru-baru ini 
juga mengejutkan. Terbukti bahwa 
selama ini studi banding DPR minim 
pengawasan. Tak heran Pusat Studi 
Hukum & Kebijakan Indonesia 
(PSHK) mencatat DPR periode 2004-
2009 yang 143 kali berkunjung ke 
luar negeri hanya merilis tiga laporan 
di website resmi DPR. Sisanya tak 
ada laporan. Lebih mengenaskan 
lagi, salah satu laporannya hanya satu 
halaman, berisi jadwal kegiatan studi 
banding DPR. Ironis betul!

Rakyat tak boleh berdiam diri. 
Kita perlu memperkuat kontrol 

dari masyarakat sipil (civil society) 
terhadap kinerja DPR. Mahasiswa 
harus beraksi. Para Ahli dan 
Akademisi harus berani mengkritisi. 
Aktivis LSM juga harus teliti 
mengawasi. Parpol dan pimpinan 
DPR selaku pihak internal DPR 
harus berani memberi sanksi bagi 
anggotanya yang terbukti melancong 
tanpa hasil. Media massa pun 
harus lebih tajam mempertanyakan 
akuntabilitas proses dan hasil studi 
banding DPR. Perlu kerjasama yang 
solid dalam mengawasi DPR.

Tiga Solusi
Studi banding ke luar negeri, 

apapun alasannya, perlu ditinjau 
ulang atas nama efisiensi dan 
efektivitas. Ada tiga solusi yang 
saya tawarkan. Pertama, lakukan 
optimalisasi hubungan diplomatik 
antar negara. Contohnya, informasi 
penerapan etika secara komprehensif 
di parlemen Yunani sebenarnya 
bisa dicari lewat Kedutaan Besar 
Yunani di Jakarta. Informasinya 
lengkap. Jika merasa kurang, bisa 
ditambah dengan pendapat ahli/ 
pakar. Filosofi dibentuknya kedutaan 
besar di negara lain adalah untuk 
bisa berbagi informasi tentang negara 
bersangkutan, mencakup aspek yang 
sangat luas. Jangan-jangan DPR 
berpikir bahwa kedutaan besar hanya 
sekadar tempat mengurus visa saja.

Kedua, manfaatkan kecanggihan 
teknologi video conference antar 
negara. Biayanya relatif murah dan 
cepat. Kampus-kampus di Indonesia 
sudah sering menggunakan metode 
ini untuk bertukar informasi dengan 
kampus-kampus ternama di Eropa 
dan Amerika. Mengapa anggota DPR 
tak mencobanya? Di era modern, 
jarak dan waktu bukan lagi masalah. 
Jika bisa hemat, mengapa harus 
boros?

Ketiga, belajar ke ahli/pakar. Untuk 
belajar etika misalnya, sebenarnya 
DPR bisa meminta advice dan 
exercise dari para ahli/pakar. Studi 
komprehensif bisa dilakukan dengan 
mengumpulkan semua pakar di 
bidang SDM, Sosiolog, Antropolog, 

Ahli Pemerintahan, dan ahli lainnya 
untuk mengkaji dan merumuskan 
etika bagi anggota dewan. Kajian etika 
terkait dengan sistem norma, sosial, 
dan budaya suatu masyarakat. Jadi, 
kajian ini akan lebih tepat sasaran 
jika mengacu pada masalah etika apa 
yang dihadapi anggota DPR selama 
ini. Bukan malah belajar ke negeri 
lain.

Masih banyak rencana studi 
banding DPR di masa mendatang. 
Terakhir yang kontroversial, anggota 
DPR berangkat ke Mekkah untuk 
jadi Haji ”Abidin” (Atas Biaya 
Dinas). Ironisnya, 18 orang anggota 
DPR yang ikut itu membawa keluarga 
sebagai pendamping hingga jumlah 
rombongan membengkak menjadi 69 
orang. Sangat tidak efisien. Logikanya, 
jika berhaji membawa keluarga, tentu 
prioritas dan pemikiran mereka 
akan terpecah. Lalu, kapan anggota 
DPR itu menjalankan tugasnya 
sebagai pengawas pelaksanaan haji, 
sementara mereka sibuk ikut ritual 
haji dan mengurus anak-istri/suami?

Melancong berkedok studi 
banding oleh DPR harus dieliminasi. 
Sudah sebulan lebih publik menanti 
hasil laporan dari kunjungan ke 
Yunani. Hasilnya? Kosong! Tak ada 
laporan. Bahkan sesama anggota 
Badan Kehormatan DPR RI saling 
menyalahkan dan terancam akan 
diganti. Alih-alih pamer hasil studi, 
mereka malah mengklaim berhasil 
menjual furniture ke pengusaha 
Turki. Ibarat ’jaka sembung bawa 
ojek, gak nyambung lah Jek’. Niat 
awal belajar etika, malah jalan-jalan 
dan jualan. Kacau sekali. Hasil kerja 
tak jelas. Jadi, pantaslah kiranya 
studi banding DPR kerap disamakan 
dengan tamasya, atau orang Melayu 
familiar menyebutnya dengan kata 
melancong. Melancong gratis dengan 
uang rakyat, tanpa peras keringat.

Adlil Umarat, 
Alumni Sosiologi FISIP Universitas 

Indonesia, Peminat Isu Sosial, 
Politik, dan Budaya, 

Email: umarat.adlil@gmail.com
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Teks dan Foto: Qonita Zanis

Weihnachtsmarkt pertama kali 
dibuka di Bautzen, Jerman, tahun 
1384. Saat itu, raja Wenceslas dari 
kota Budissin memperbolehkan para 
tukang daging berjualan setiap sabtu 
malam, dan aturan itu hanya berlaku 
selama periode Advent. Perlahan-
lahan kebiasaan ini berkembang ke 
berbagai kota di Jerman, sehingga 
periode Advent ditandai dengan 
dibukanya Weihnachtsmarkt. 
Komoditi barang yang dijual pun 
berubah-ubah dan bervariasi sesuai 
dengan gaya hidup dan budaya 
setempat, hingga jaman modern 
sekarang ini.

Beberapa hal yang khas dijual di 

Weihnachtsmarkt ini misalnya 
Zwetschgamännla (boneka orang-
orangan dari buah plum kering), 
Nussknacker (alat pemecah kulit 
kacang yang dibentuk boneka orang-
orangan dari kayu), Gebrannte 
Mandeln (kacang almond yang 
diolah seperti permen), biskuit Natal 
tradisional khas Jerman seperti 
Lebkuchen dan Magenbrot (sejenis 
kue jahe), kue Stollen (roti berisi 

buah-buahan manis), dan Bratwurst 
(sosis khas Jerman). Minuman yang 
banyak dicari oleh para pengunjung 
adalah Glühwein, yaitu wine yang 
dicampur dengan jus buah dan 
rempah-rempah, atau Eierpunsch, 
yaitu minuman beralkohol dicampur 
telur. Minuman-minuman tersebut 
disajikan hangat karena bentuk pasar 
yang terbuka di tengah dinginnya 
suhu udara bulan Desember.

Menikmati 
Weihnachtsmarkt di Jerman 
Weihnachtsmarkt 
atau yang sering juga 
disebut Christmas 
Market adalah pasar 
terbuka yang diadakan 
selama empat minggu 
menjelang Hari Natal 
(periode Advent). Pasar 
terbuka ini buka setiap 
hari termasuk hari 
Minggu, dan terdiri dari 
kios-kios yang menjual 
berbagai macam 
kebutuhan perayaan 
Natal. Di Austria dan 
bagian selatan Jerman, 
pasar ini juga disebut 
Christkindelsmarkt, 
yg berarti “pasar anak 
Christ.”

Hiasan kue jahe raksasa.
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Beberapa tahun terakhir, 
Weihnachtsmarkt mulai identik 
dengan penjualan hiasan-hiasan 
natal yang unik dan lucu, mulai 
dari lampu hias sampai berbagai 
jenis gantungan untuk pohon Natal. 
Makanan yang dijual juga menjadi 
bermacam-macam, terutama 
makanan kecil yang panas yang 
cocok dimakan untuk mengisi perut 
di kala kedinginan saat berbelanja 
atau sekedar melihat-lihat.

Kami dari Jong Indonesia 
berkesempatan mengunjungi 
Weihnachtsmarkt di Aachen, yang 
lokasinya tidak jauh dari Belanda. 
Untuk menuju Aachen, kita bisa 
naik bus dari Maastricht atau naik 
kereta dari Heerlen. Di daerah 
Limburg selatan tersebut (perbatasan 
Belanda, Belgia, Jerman), berlaku 
tiket Euregio di mana kita bisa 
bepergian seharian dengan bus dan 
kereta dengan tarif 15 Euro untuk 
dua orang.

Weihnachtsmarkt di Aachen 
berlokasi di daerah market square 
di tengah kota, bersebelahan 
dengan rathaus (kantor walikota) 
Aachen. Di sisi lain market 
square ini juga terdapat Aachener 
Dom alias Katedral Aachen yang 
cukup besar dan bagian dalamnya 
menarik untuk dilihat. Kunjungan 
ke Weihnachtsmarkt ini bisa 
dikombinasikan dengan melihat-lihat 
Katedral dan Rathaus di saat hari 
masih terang. 

Seperti weihnachtsmarkt pada 
umumnya, hiasan-hiasan lampu 
berwarna-warni lebih indah dilihat 
di saat hari sudah gelap. Karena di 
bulan Desember hari menjadi gelap 
setelah melewati jam 4 sore, kita 
bisa melihat lampu-lampu hias dan 
jualan-jualan kerlap-kerlip di kios-
kios sampai pasar tutup jam 6 sore. 

Weihnachtsmarkt di Aachen ini 
dimulai di tahun 1970-an, di mana 
asalnya adalah pasar yang menjual 
Printen (kue jahe khas Aachen). 
Pasar ini diperbesar dan akhirnya 
komoditi yang dijual menjadi 
semakin bermacam-macam sehingga 
menarik lebih banyak pengunjung. 

Tradisi pasar menjelang Natal 
ini juga terdapat di negara-negara 
lain di Eropa seperti Belgia dan 
Perancis. Di Jerman sendiri, 
weihnachtsmarkt yang besar dan 
menarik banyak pengunjung ada 
di kota Erfurt, Dresden (sejak 
tahun 1434), Nuremberg, Stuttgart, 
dan Augsburg. Setiap kota punya 

ciri khasnya masing-masing. Di 
Oberhausen, lokasi weihnachtsmarkt 
ada dua, yaitu di market square dan 
di dalam Centro, pusat perbelanjaan 
terbesar di Eropa. Di beberapa kota, 
weihnachtsmarkt juga berisi tempat 
mainan anak-anak seperti kincir 
raksasa dan komidi putar. []

Qonita Zanis,
redaksi JONG Indonesia

Kios-kios dihias dengan cantik.

Kios makanan hangat.
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Maastricht, ibukota propinsi 
Limburg ini mungkin tidak 
sepopuler Leiden, Amsterdam, 
atau Den Haag, seperti yang ter-
catat dalam buku-buku sejarah 
Sekolah Dasar. Padahal sebagai 
kota yang terletak paling selatan 
di Belanda, ibaratnya Maastricht 
hanya sebatas ‘lemparan batu’ 
dengan Jerman dan Belgia. 
Untuk bisa mengatakan sudah 
menginjakkan kaki di Jerman 
misalnya, kita bisa mengun-

jungi kota Aachen yang hanya 
sejauh 45 menit menggu-

nakan bis dari Maastricht. 
Sementara Belgia tidak 
perlu ditanya lagi, konon 
tidak sedikit mahasiswa 
Faculty of Arts & So-
cial Science, universitas 
Maastricht yang tinggal di 
Hasselt, Belgia, karena 

jaraknya hanya sekitar 30 

menit bersepeda. 
Dengan keuntungan lokasi nan 

strategis ini, tidak sedikit mahasiswa 
Indonesia di Maastricht yang gemar 
berpelesir ke luar negeri. Di sela-
sela kesibukan mengerjakan tugas-
tugas kuliah, pergi berjalan-jalan ke 
kota Aachen atau Brussels (yang 
hanya butuh waktu satu jam meng-
gunakan kereta api) adalah sesuatu 
yang mudah dilakonkan. Jadi bila 
di Indonesia mendengar ucapan 
“pergi ke luar negeri” yang segera 
terlintas adalah sesuatu yang me-
makan banyak waktu dan biaya, maka 

Maastricht: 

Mutiara dari Selatan
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bagi anak-anak Maastricht waktu 
dan dana yang dikeluarkan untuk  
pergi ke Jerman dan Belgia lebih 
minim dari kalau anak Jakarta 
jalan-jalan ke Bogor dan Bandung. 

Kota Aachen misalnya, dapat di-
jangkau dengan menggunakan bis 
nomor 50 yang berangkat setiap 15 
menit dari Central Station Maas-
tricht. Tiket pulang-pergi atau “re-
turn tiket” bisa dibeli langsung di 
bis seharga 7 Euro. Kota di Jerman 
ini memang merupakan favorit 
anak-anak Indonesia di Maastricht, 
khususnya untuk berbelanja sepatu 
boot. Sebab selain karena harga-
harga di Jerman relatif lebih murah 
dari Belanda, Aachen pun menarik 
sebagai tempat wisata kuliner. Bagi 
mereka yang doyan Chinese food, 
di Aachen terdapat restoran Chi-
nese yang menghidangkan makanan 
secara buffet seharga 7 Euro. Semen-
tara di restoran Chinese terkenal di 
Maastricht, Wen Chow, seporsi nasi 
goreng dipatok dengan harga sekitar 
10 Euro. 

Sementara Belgia, seperti sudah 
dipaparkan sebelumnya, berbatasan 
langsung dengan Maastricht. Mung-
kin karena jaraknya yang terlalu 
dekat, bahkan dapat dijangkau me-
makai sepeda, beberapa bis Belgia 
dengan tujuan Hasselt dan Liege 
hanya satu jam sekali menyambangi 
Stasiun Central Maastricht.                                                                                                                                     

Sebenarnya bukan cuma Jer-
man dan Belgia, Paris yang menjadi 
impian banyak warga Indonesia di 
Eropa pun bisa ditempuh dengan 
waktu 2 jam dari Maastricht.  Se-
mentara perjalanan Maastricht-Am-
sterdam contohnya, harus ditempuh 
dalam waktu 3 jam. Hanya saja tiket 
kereta ke Paris memang tidak mu-
rah. Tetapi biasanya, semakin jauh 
hari memesan tiket, semakin murah 
harga yang didapat. Berdasarkan 
pengalaman, bila perjalanan ke paris 
direncanakan satu atau dua bulan 
sebelumnya, niscaya akan jauh lebih 
murah ongkos yang dikeluarkan.

Bagaimana dengan kota Maas-
tricht sendiri? Kota yang di Belanda 
populer dengan populasi mahasiswa 
internasional-nya ini rupanya juga 
menjadi tujuan belanja warga yang 
tinggal di wilayah sekitar Maastricht, 
seperti Gulpen dan Hasselt. 

Sebab meski pun terbilang kecil 
namun toko-toko Maastricht terbi-
lang lengkap. Mulai dari retail H&M  
sampai toko-toko yang khusus 
menjual produk-produk fashion 
ternama. Toko-toko yang tertata 
apik ini dihubungkan oleh jalan-jalan 
sempit nan romantis yang menjadi 
ciri khas Centrum di Belanda. Bila 
letih datang saat berjalan-jalan, bisa 
singgah di Pinky Waffel atau toko 
es krim Luna Rosa. Seperti halnya 
Pinky (yang dua cabangnya cuma 
berbeda berjarak sepuluh meter di 
sudut Grote dan Klein Staat), Luna 
Rosa juga memiliki dua cabang di 
Maastricht. Satu terletak berdekatan 
dengan Public Library Maastricht 
di Ceramique Centrum, sementara 
yang satu terletak di belakang Ba-
silica of Our Lady, salah satu sudut 
tercantik kota Maastricht, dimana 
jajaran kafe sekaligus toko-toko High 
End bertemu. Tak jauh dari Basilica 
of Our Lady, tepat berseberangan 
dengan jembatan Ceramique,  ter-
dapat Fortress of Sint Pietersberg 
dengan benteng Onze-Lieve-Vrou-
wewal-nya. Di musim semi dan 

musim panas, hamparan rumput 
hijau di sepanjangn Sint Pietersberg 
kerap dipenuhi para ‘pencari ma-
tahari’ yang sekadar ingin berjemur, 
piknik ramai-ramai, dan bermain 
frisbee. Terus terang saja, baru 
setelah merasakan musim gugur dan 
musim dingin di Belanda saya dapat 
memahami mengapa orang Eropa 
sangat menghargai sinar matahari. 

Oh ya, jangan lupakan pula 
wilayah sekitar Vrijthof yang meru-
pakan landmark kota Maastricht. 
Vrijthof ditandai dengan dua gereja 
yang lokasinya berdekatan; gereja 
Katolik Saint Servatius Basilica dan 
gereja Protestan yang menonjol 
dengan menara merahnya, Sint Jan-
skerk. Jajaran kafe lagi-lagi memagari 
wilayah ini. Maastricht memang 
sangat terkenal dengan kafe-nya. Tak 
jauh dari Vrijthof terletak gereja Do-
minican yang dibangun pada abad 
ke 13, gereja ini kemudian dipugar 
menjadi toko buku Selexyz  yang 
pada tahun 2008 terpilih sebagai 
toko buku tercantik dunia versi The 
Guardian UK. Selexyz Maastricht 
berada di kompeks Entre Deux 
shopping centre yang konsep bangu-
nannya telah memenangkan bebera-
pa penghargaan internasional.

Bukan hanya shopping centre 
saja yang menjadi ‘prestasi pariwi-
sata’ Maastricht. Selain adalah kota 
di mana anggota d’Argtanan (ingat 
Three Musketeer karangan Alex-
andre Dumas?) menghembuskan 
napas terakhir kali, dan tercatat seb-
agai kota tertua di Belanda selain Ni-
jmegen, di Maastricht juga terdapat 
eksposisi miniatur mobil Citroen 
yang terbesar di dunia. Letaknya di 
dalam tempat parkir Mosae Forum 
yang berseberangan langsung dengan 
sungai Maas. Kota Maastricht benar-
benar bagaikan mutiara di selatan 
Belanda. Bagaimana, tertarik men-
gunjungi Maastricht? []

Frida Gultom
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Oleh John Bala, Herry Naif dan 
Julius Regang 

 Konflik hutan yang terjadi di 
Kabupaten Sikka baik yang bersifat 
vertikal maupun horizontal dipicu 
oleh minimnya komunikasi antar 
pihak, terkait dengan penetapan tapal 
batas kawasan hutan tahun 1932 
(Dolo Dala) menjadi tapal batas tahun 
1984 (Lepe Litong). Masyarakat 
tidak dilibatkan dalam seluruh 
proses penetapan batas kawasan 
hutan ini. Padahal bila ditinjau lebih 
jauh, lokasi-lokasi yang diklaim oleh 
Pemerintah/Negara, sesungguhnya 
adalah hak ulayat Masyarakat Adat.

Realita meningkatnya jumlah 
penduduk dan keterbatasan lahan 
garapan sungguh mengkhwatirkan 
masyarakat di dalam dan di sekitar 
kawasan hutan. Sementara, potensi 
perluasan lahan garapan, hanya 
mungkin dilakukan pada areal 
penguasaan teritori genealogis 
mereka. Pada kenyataan, sebagian 
areal kelola rakyat telah ditetapkan 
sebagai kawasan hutan. Kondisi ini 
menimbulkan keterbatasan akses 
terhadap luasan areal kelola rakyat 
(petani) di dalam dan sekitar kawasan.  

Menyikapi  permasalahan 
ini, perlawanan terus menjadi 
agenda masyarakat korban 
untuk  mendapatkan akses dan 
kontrol terhadap kawasan hutan, 
sebagaimana yang terjadi pada 
komunitas adat Tana Ai, seperti 
Komunitas Adat Hikong, Wairkung, 
Luah, Taragahar Tajo Mosan, Likong 
Gete, dll. Memperkuat perlawanan 
ini, Masyarakat Adat melakukan 
pengorganisasian diri yang dibantu 
oleh beberapa LSM (LBH-Nusra, 
Bangwita, YPBF, Sanres, WTM) 
yang berpihak pada perjuangan 
rakyat. Dari kolaborasi itu kemudian 
mereka melakukan aksi ke DPRD 
Kabupaten Sikka untuk menuntut 
agar pemerintah mengakui tapal 
batas tahun 1932, dan mencabut 

kembali Berita Acara Tapal Batas 
Tahun 1984, serta mengembalikan 
hak Masyarakat Adat yang dijadikan 
kawasan hutan untuk dikelola oleh 
masyarakat (2003). 

Semua tuntutan itu berkorelasi 
langsung dengan kemiskinan 
masyarakat di dalam dan di sekitar 
kawasan hutan. Kemiskinan 
menyulitkan mereka dalam upaya 

pemenuhan hak-hak dasar (seperti 
hak atas pangan, pendidikan, 
kesehatan dan perumahan yang 
layak). Berbagai upaya yang dilakukan 
warga untuk pemenuhan hak-hak 
dasar tidak memberikan sebuah 
jaminan. 

Ini tergambar jelas bahwa jumlah 
Rumah Tangga Miskin Kab. Sikka 
pada tahun 2005 menurut data 

Refleksi Sosial 
Pengelolaan Hutan 

di Sikka

No Kecamatan Keluarga RT. Miskin Tingkat Kemiskinan (%)
1 Mapitara 1603 914 57,02
2 Hewokloang 2422 1446 59,7
3 Doreng 2549 1556 59,75
4 Talibura 5003 3124 62,44
5 Waigete 5122 3362 65,64
6 Bola 3017 2147 71,16
7 Waiblama 1816 1487 81,88

Tabel angka kemiskinan masyarakat tingkat kecamatan yang berada di sekitar kawasan hutan 
(Sumber: BPS Kab. Sikka 2008)

Egon Ilin Medo
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Pemda Propinsi NTT tercatat 25.319 
RTM atau 39% dari 64. 921 KK. Pada 
tahun 2008 menurut data Pemda 
Sikka, jumlah KK Miskin meningkat 
menjadi 35.979 KK atau 49,26% 
atau 35.979 RTM dari 73.034 KK. 
Artinya, dalam kurun waktu 3 (tiga) 
tahun terjadi kenaikan jumlah RTM 
sebesar 10,26 %. Ini angka yang cukup 
tinggi dan sangat mengkhawatirkan. 
Dalam hubungan dengan kajian 
ini, terlihat jelas bahwa kantong 
kemiskinan terparah atau melampaui 
angka 50% RTM dari jumlah seluruh 
KK Kabupaten Sikka justru terjadi 
di wilayah-wilayah konsentrasi 
pengembangan kawasan hutan.Secara 
sederhana, indikator kemiskinan bisa 
dilihat dari kemampuan masyarakat 
dalam memenuhi kebutuhan pokok 
(pangan, kesehatan, pendidikan dan 
perumahan) dalam setahun. Hasil 
survey yang dilakukan Lembaga 
Advokasi dan Pendidikan Kritis 
(Ba’Pikir) pada Januari 2010 
menunjukkan, ada 117 orang (73,1%) 
dari 160 responden menjawab bahwa 
hanya sebagian kecil masyarakat di 
dalam dan di sekitar kawasan hutan 
mampu memenuhi kebutuhan 
pokoknya dalam setahun.

Dari data-data yang ada dapat 
disimpulkan, bahwa salah satu 
faktor penyebab kerusakan hutan 
adalah kemiskinan. Kemiskinan 
masyarakat petani di dalam dan di 
sekitar kawasan hutan terjadi karena 
keterbatasan lahan garapan. Dari 
survey itu juga ditemukan bahwa 
ada 68 responden  (42,5%) dari 160 
responden mengalami kekurangan 
lahan garapan. 

Banyak komunitas di sekitar 
kawasan hutan, akhir-akhir ini 
mengalami problem kemiskinan 
dan kemudian mengandalkan hasil 
hutan sebagai alternatif pemenuhan 
hak-hak dasar. Selain itu,  mobilisasi 
para peladang baru dalam kawasan 
hutan, jual beli lahan illegal maupun 
pembukaan kawasan secara mandiri, 

hingga praktek illegal loging yang 
massif atau pun bentuk konversi 
lain yang merusak fungsi hutan. 
Menyikapi kerusakan hutan di 
Kabupaten Sikka, dari 203 responden 
yang mengisi questioner, terdapat 
143 (70,4%) reponden mengatakan 
kondisi dan mutu hutan di Kabupaten 
Sikka rusak dan ada 45 (22,1%) 
responden mengatakan rusak parah. 
Pada umumnya penyebab utama 
kerusakan hutan adalah manusia dan 
alam 56,45% serta 13,97% disebabkan 
oleh kebijakan pemerintah (Hasil 
Survei Ba’Pikir, 2010). 

Konflik vertikal dan horizontal 
mulai mereda, ketika pelbagai 
komponen pemangku kepentingan 
mendiskusikan permasalahan 
tersebut. Berbagai kesepakatan 
yang berkaitan dengan penyelesaian 
konflik mulai dibangun oleh pihak-
pihak terkait, baik menyangkut 
visi perjuangan, terbentuknya Tim 
Kolaborasi, konsep pengembangan 
sistem pengelolaan rakyat dalam 
kawasan hutan serta aksi rekonsiliasi 
dan penguatan kelembagaan adat. 
Namun kesepakatan-kesepakatan itu 
seolah berjalan di tempat. Kendati 
demikian, ada pembelajaran penting 
dari proses ini yakni kesadaran 
para pihak untuk mencari dan 
menemukan sebuah konsep 
alternatif pengelolaan kawasan 
hutan yang menjamin keselamatan 
ekologi, ekonomis (jaminan 
kesejahteraan) dan partisipasi para 
pihak. Hal ini ditempuh mengingat 
baik pemerintah dan masyarakat 
tidak mampu memanfaatkan hutan 
untuk kesejahteraan rakyat maupun 
kelestarian hutan itu sendiri. Untuk 
itu strategi alternatif terbaik untuk 
mengatasi problem tersebut adalah 
implementasi Pengelolaan Hutan 
Berbasis Masyarakat (PHBM) 
yang melibatkan para pihak baik 
masyarakat, pemerintah serta LSM. 
Pilihan startegis ini didukung oleh 
data survey di mana 37,3 % responden 

mengatakan bahwa masyarakat tidak 
mampu mencegah dan memperbaiki 
kerusakan hutan dan sekitar 82,4 % 
responden menjawab pemerintah 
(Dinas Kehutanan) tidak mampu 
mengurusi semua kawasan hutan. 

Solusi alternatif yang diperjuangkan 
saat ini adalah kolaborasi antara 
masyarakat dan Dinas Kehutanan. 
Hasil survey Ba’Pikir menunjukkan 
72% responden mendukung kerja 
sama antara Dinas Kehutanan dengan 
masyarakat miskin dan 85,98% 
responden mendukung pengelolaan 
kawasan hutan secara terorganisir 
dan mendapat pendampingan terus 
menerus dari pelbagai pihak. Pola ini, 
selain melindungi hutan, juga akan 
meningkatkan ekonomi masyarakat 
di dalam dan di sekitar kawasan 
hutan.    

Untuk mempertemukan gagasan-
gagasan inovatif dalam upaya 
penyelesaian masalah-masalah yang 
terjadi, maka Lembaga Advokasi 
dan Pendidikan Kritis (Ba’Pikir), 
Perhimpunan Bantuan Hukum Nusa 
Tenggara (PBH-Nusra), Jaringan 
Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) 
dan Wahana Lingkungan Hidup 
Indonesia (WALHI) NTT secara 
kolaboratif mendorong Konsep 
“PENGELOLAAN HUTAN 
BERBASIS MASYARAKAT DI 
KABUPATEN SIKKA” sebagai 
tawaran alternative dalam upaya 
penyelesaian permasalahan akses 
dan kontrol rakyat terhadap 
hutan. Dimana, semua pihak yang 
berkepentingan dijadikan subjek 
pemanfaat dan pelindung hutan. 
Dengan demikian laju kerusakan 
hutan semakin dibendung dan rakyat 
juga disadarkan akan pentingnya 
hutan dalam penciptaan iklim mikro.

John Bala, Herry Naif 
dan Julius Regang, 

Anggota Forum PHBM.
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Oleh : Muhammad Iqbal

Kasus kekerasan 
terhadap Tenaga 
Kerja Indonesia 
(TKI) kembali 
terjadi. Kali ini 
menimpa Sumiati, 
TKI sebagai 
pembantu rumah 
tangga di Arab 
Saudi, asal Dompu 

Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia 
dianiaya majikannya, bibirnya 
digunting dan sekujur tubuhnya 
mengalami luka-luka. 

Kasus kekerasan yang dialami 
Sumiati, bukanlah kasus pertama 
yang menimpa TKI. Hal yang sama, 
juga pernah dialami beberapa TKI 
lainnya yang bekerja di luar negeri, 
seperti Siti Hajar dan Winfaidah, 
TKI yang bekerja di Malaysia.

Menurut data Badan Nasional 
Penempatan dan Perlindungan TKI 
(BNP2TKI),  sebanyak  45.626 
kasus penganiayaan terjadi terhadap 
TKI di luar negeri selama tahun 
2008. Kasus tertinggi, terjadi di Arab 
Saudi, yakni sebanyak  22.035 kasus, 
lalu di Taiwan (4.497), Uni Emirat 
Arab (3.866), Singapura (2.937)  
dan Malaysia dengan jumlah kasus 
sebanyak 2.476.

Jenis kasus penganiayaan yang 
paling banyak dialami TKI, yakni 
Putus Hubungan Kerja (PHK) 
secara sepihak, dengan jumlah 
kasus sebanyak 19.429, sakit bawaan 
sebanyak 9.378 kasus, sakit akibat 

kerja (5.510,)  gaji tidak dibayar 
(3.550) serta kasus kekerasan 
mencapai 2.952.

Berdasarkan catatan pemerintah, 
dari jumlah TKI yang dikirim ke 
luar negeri, hanya sekitar 0,1 persen 
saja, ditemukan kasus kekerasan. 
Padahal, kemungkinan besar, tingkat 
kekerasan terhadap TKI justru 
lebih tinggi dan itu tidak tercatat 
oleh pemerintah akibat sulitnya 
akses pengaduan TKI kepada para 
penegak hukum. Pengalaman penulis 
melakukan advokasi kepada TKI 
mendapati bahwa “Kebanyakan TKI 
menjadi korban lari dari majikan 
dan akhirnya menjadi pekerja illegal 
karena mereka tidak mengetahui 
kemana dan dimana harus 
mengadukan permasalahannnya.” 

Hingga saat ini, data Departemen 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Depnakertrans) hingga Februari  
2010, menunjukkan jumlah TKI yang 
bekerja di luar negeri telah mencapai 
2.679.536 orang. Pengiriman TKI 
ke luar negeri ini, merupakan salah 
satu kebijakan pemerintah dalam 
mengurangi pengangguran dan 
kemiskinan secara cepat. Sekitar 
1,2 juta TKI, bekerja di Malaysia, 
Arab Saudi (927.500), Taiwan 
(130.000), Hongkong (120.000), 
Singapura (80.150), Kuwait (61.000), 
UEA (51.350), Brunei Darussalam 
(40.450), Yordania (38.000), Qatar 
(24.586), dan Bahrain sebanyak 6.500 
orang. Berdasarkan catatan Bank 
Dunia hingga Oktober 2010, Dari 
jumlah pengiriman TKI tersebut, 

Ketika Kekerasan TKI 
Masih Terus Berlangsung
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mereka telah menyumbangkan 
devisa sekitar 7,1 miliar dollar 
Amerika. Menurut hemat penulis 
Angka ini merupakan angka yang 
sangat signifikan dan merupakan 
pendapatan kedua terbesar negara 
setelah minyak dan gas. 

Perlindungan TKI
Dalam upaya mengeliminasi 

tingkat kekerasan terhadap TKI, 
baik di dalam maupun luar negeri, 
Pemerintah Indonesia melakukan 
berbagai upaya penanganan 
perlindungan TKI. 

Sekitar tahun 2000-an, Pemerintah 
Indonesia membuat membuat 
perjanjian kerja dan kesepakatan 
bersama dengan negara penerima. 
Tercatat, hingga saat ini, Indonesia 
telah menandatangani sekitar 9 nota 
kesepahaman (MoU) dari 15 negara 
tujuan TKI. 

Pada tahun 2004,Indonesia 
mengeluarkan Undang-undang No. 
39 tahun 2004 tentang Penempatan 
dan Perlindungan TKI.  Regulasi 
yang lahir pada era Presiden 
Megawati tersebut, mengamanatkan 
terbentuknya sebuah badan khusus 
yang bertanggung jawab kepada 
Presiden, yaitu Badan Nasional 
Penempatan dan Perlindungan TKI 
(BNP2TKI). Pembentukan badan 
ini, diharapkan dapat memberikan 
pelayanan kepada TKI dengan 
system satu atap dan lintas instansi.

Kemudian tahun 2006, Presiden 
SBY mengeluarkan Instruksi 
Presiden (Inpres) No.6 tahun 2006 
tentang Reformasi Penempatan 
dan Perlindungan TKI.  Inpres 
ini menginstruksikan 14 stock 
holders, yaitu Menteri Koordinator 
Politik, Hukum dan Pertahanan 
(Menkopohukam), Menkokesra, 
Menkoperekonomian, Menteri 
Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Keuangan, Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi, Menteri 
Perhubungan, Menteri Hukum  

dan HAM, Menteri Kesehatan, 
Menteri Negara Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), Menteri 
Negara Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Bappenas, Kepala 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, para Gubernur, dan 
para Walikota serta Bupati untuk 
mengambil Iangkah-langkah yang 

diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi 
dan kewenangan masing-masing, 
dalam rangka pelaksanaan Kebijakan 
Reformasi Sistem Penempatan 
dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia. 

Kendati pemerintah telah 
melakukan berbagai upaya 
memberikan perlindungan kepada 
TKI di luar negeri, namun upaya 
tersebut dinilai belum maksimal 
sebab hingga saat ini, beberapa media 
masih menemukan beberapa kasus 
kekerasan yang dialami TKI. 

Dalam rapat dengar pendapat di 
DPR-RI beberapa waktu lalu, penulis 
memaparkan bahwa salah satu 
permasalahan TKI yang tak kunjung 
selesai adalah masih adanya ‘ego 
sektoral’ antara departemen terkait, 
misalnya. Anggaran penempatan, 
perlindungan dan pembinaan 
TKI terpecah kepada beberapa 
departemen, departemen tenaga 

kerja Indonesia dan transmigrasi 
(Depnakertrans), Badan Nasional 
Penempatan dan Perlindungan TKI 
(BNP2TKI), Menkoperekonomian, 
Menkokesra, Menkumham, Depsos, 
Kemlu, Meneg Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, 
sehingga program-program yang 
dijalankan saling tumpang tindih dan 

kurang efektif
Beberapa atase tenaga 

kerja yang pernah 
penulis jumpai di kantor 
perwakilan pada beberapa 
negara, mengaku bahwa 
peran mereka merasa 
“dikerdilkan” oleh oknum 
diplomat karir Deplu. 
Dengan alasan konsep 
Citizenship Services” 
Mereka memposisikan para 
atase tenaga kerja tersebut, 
hanya sebagai staf teknis di 
kantor perwakilan, padahal 
konsep citizenship services 
tersebut kurang signifikan 
dalam hal perlindungan, 

hanya membenahi system administrasi 
kantor perwakilan.  Keberadaan para 
atase tenaga kerja ini juga, dinilai 
tidak signifikan dalam memberikan 
perlindungan kepada TKI, padahal 
atas tenaga kerja memiliki peran yang 
lebih luas dari itu, disamping menjalin 
kerjasama dengan Negara penerima, 
atase tenaga kerja juga bisa mencari 
peluang-peluang lapangan kerja yang 
lebih baik untuk para TKI.

Dualisme kewenangan urusan 
TKI ini, terjadi pula antara  Dirjen 
Pembinaan dan Penempatan 
(Binapenta) Depnakertrans dengan 
BNP2TKI. Pada tahun 2007, 
Menakertrans mengeluarkan 
Peraturan Menteri yang 
mengembalikan kewenangan 
BNP2TKI dalam mengelola 
penempatan dan perlindungan 
TKI. Selama dua tahun belakangan 
ini, kewenangan BNP2TKI 
terkait penempatan TKI keluar 
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negeri, terkesan ‘dimandulkan’ 
oleh kewenangan Depnakertrans. 
Terjadinya dualisme kewenangan 
tersebut, dinilai merugikan TKI dan 
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja 
Indonesia Swasta (PPTKIS) yang 
selama ini menjadi penerima layanan 
proses penempatan TKI. 

Menurut penulis, sebaiknya Dirjen 
Binapenta melebur ke BNP2TKI 
sebab kedua lembaga ini  memiliki 
peran yang sama dalam menanggulangi 
permasalahan TKI, dan keduanya 
pun merupakan lembaga yang 
langsung dibawah instruksi  Presiden.  
Kehadiran dualisme urusan TKI 
ini,  mengakibatkan anggaran 
yang disedikan pemerintah untuk 
perlindungan TKI, terpecah-pecah 
pada beberapa departemen, Tak 
heran, bila terjadi kasus kekerasan 
yang dialami Sumiati, semua pejabat 
di  departemen terkait, seolah-
olah saling berlomba memberikan 
komentar, mulai dari DPR, Deplu, 
Depnakertrans, BNP2TKI, 
Menkumham, hingga Menteri 
Negara Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan anak.  Ada yang 
mengatakan bahwa TKI tersebut 
disiksa akibat kurangnya skill 
(keterampilan) yang dimiliki dan 
tidak paham Bahasa Arab maupun 
Inggris, tidak mendapatkan pelatihan 
yang memadai, belum ada MoU. 
Ada pula sebagian diantara mereka 
menganjurkan untuk menghentikan 
pengiriman TKI ke Arab Saudi dan 
menyeleksi para majikan secara  
ketat. Sementara itu, Presiden 
SBY sendiri berpendapat bahwa 
TKI disiksa karena tidak ada akses 
informasi sehingga perlu dibekali 
handphone. Namun menurut 
penulis, semua pendapat tersebut, 
masih berdasarkan asumsi dan 
tanpa didasari sebuah analisa serta 
penelitian mendalam.

Selain kekerasan terhadap TKI, 
mereka juga dinilai kerap menjadi 

korban eksploitasi perekonomian. 
Dengan dalih perlindungan, 
pemerintah mewajibkan TKI 
membayar asuransi sebesar 
Rp.400.000/orang. Guna mengatasi 
masalah asuransi TKI ini, Pemerintah 
mengeluarkan Permenakertrans 
No. 23/MEN/XII/2008. Melalui 
peraturan menteri tersebut, 
pemerintah menunjuk 8 konsorsium 
asuransi untuk mengelola dana 
asuransi TKI. Namun masalah 
kembali muncul dengan kehadiran 
sejumlah perusahaan asuransi ‘nakal’ 
serta TKI kesulitan untuk mencairkan 
klaim asuransi yang diajukan. 
Akibatnya, pemerintah pun kembali 
menerbitkan Permenakertrans No. 
7/MEN/VI/2010, dengan hanya 
menunjuk 1 konsorsium saja, yang 
terdiri dari 10 perusahaan asuransi. 
Lagi-lagi, aturan ini memunculkan 
persoalan baru. Pihak-pihak yang 
merasa dirugikan, melayangkan 
protes karena peran perusahaan 
asuransi tersebut, dinilai tidak dapat 
memberikan perlindungan maksimal 
kepada para TKI. Sebaliknya, 
perusahaan tersebut, dianggap 
hanya mengeksploitasi TKI dari 
aspek ekonomi. Kendati para TKI 
tersebut telah diasuransikan dengan 
premi yag lebih baik oleh majikan 
mereka masing-masing, namun 
perusahaan asuransi tersebut masih 
tetap membebankan biaya asuransi 
kepada para TKI itu. Padahal pada 
beberapa negara tujuan seperti 
Singapura, Hongkong, Taiwan, 
Malaysia, mereka juga wajib 
membayar asuransi, sehingga terjadi 
double asuransi yang semua biayanya 
di tanggung oleh TKI.

Selama ini TKI menjadi 
kaum yang termarjinalkan dan 
selalu menjadi objek penderita, 
begitu banyak seminar, diksusi, 
konferensi dan workshop yang 
dilakukan tidak melibatkan TKI, 
padahal TKI memiliki potensi 

untuk mampu berbicara tentang 
nasib mereka, salah satunya adalah 
dengan memberdayakan para TKI 
untuk berserikat dan berorganisasi, 
pemerintah sudah seharusnya 
menfasilitasi mereka untuk 
berkreasi dan diberikan pelatihan 
yang memadai, sehingga TKI bisa 
mandiri, sistem perlindungan yang 
buat saat ini oleh pemerintah seolah-
olah TKI tidak bisa menyelesaikan 
masalahnya tanpa kantor perwakilan 
R.I, padahal perwakilan R.I di negara 
penempatan selalu mengeluhkan 
bahwa mereka memiliki anggaran 
dan SDM yang terbatas. TKI di 
Hongkong misalnya, mereka bisa 
mandiri dan menyuarakan aspirasinya 
kepada pemerintah setempat dan 
mereka berhasil menjadi kekuatan 
yang cukup disegeni dan suaranya 
di dengarkan, karena TKI disana 
mendapat kesempatan berserikat dan 
berorganisasi.

Selama ini kebijakan dan program 
yang dijalankan pemerintah, masih 
bersifat reaktif dan aksidental. 
Pemerintah belum melalukan 
analisis dan riset yang mendalam 
mengenai permasalahan TKI di luar 
negeri. Saatnya Presiden menunjuk 
satu lembaga saja sebagai pemegang 
komando dalam membenahi 
permasalahan TKI. Disamping 
itu, agar kebijakan-kebijakan yang 
dijalankan pemerintah terukur dan 
terprogram dengan baik, pemerintah 
sebaiknya memiliki lembaga riset 
khusus, yang menentukan arah dan 
kebijakan dalam penempatan dan 
perlindungan TKI, sehingga sistem 
yang dibuat tidak bongkar pasang, 
dan analisa permasalahan dapat 
dipertanggung jawabkan secara 
akademik. 

Muhammad Iqbal, 
Presiden Union Migrant (UNIMIG) 

Indonesia,  Kandidat Doktor Studi 
TKI di Universiti Kebangsaan 

Malaysia. Email: unimig@gmail.com
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Layu Sebelum Berkembang
Pengalaman krisis ekonomi yang 

kemudian berlanjut menjadi krisis 
energi dan lingkungan di Indonesia 
sejak pertengahan tahun 1990-an 
merupakan salah satu latar belakang 
pengembangan industri tanaman 
Jarak secara besar-besaran di 
Indonesia. Pada tanggal 12 Oktober 
2005, sebuah deklarasi bersama 
dilakukan oleh belasan menteri, 

BUMN dan organisasi masyarakat 
untuk menanggulangi kemiskinan 
dan krisis BBM dengan cara 
rehabilitasi serta reboisasi 10 juta 
lahan kritis dengan membudidayakan 
tanaman penghasil energi pengganti 
BBM. Deklarasi ini ditujukan untuk 
mengatasi tiga buah masalah utama: 
1) kemiskinan dan pengangguran; 
2) lahan kritis; dan 3) krisis energi. 
Oleh deklarasi ini, tanaman Jarak 

Tanaman Jarak:  
Kritik terhadap Klaim

Pengenalan tanaman Jarak 
atau Jatropha (Jatropha 

curcas l.) ke dalam sistem 
pertanian di Indonesia telah 

berlangsung sejak lama 
dalam berbagai bentuk dan 

oleh berbagai pihak yang 
berbeda. Tanaman ini secara 

umum diketahui sebagai 
bahan bakar kendaraan 

perang bala tentara 
Jepang pada masa Perang 

Dunia Kedua dan juga 
sebagai bahan bakar untuk 
penerangan dan memasak. 
Beberapa literatur tentang 

tanaman Jarak di Indonesia 
juga menyebutkan bahwa 

tanaman ini sebenarnya 
dibawa pertama kali oleh 

VOC dan Portugis dan secara 
tradisional telah digunakan 
di sejumlah daerah sebagai 

bahan obat-obatan 
tradisional. Pada umumnya 

tanaman jarak ditanam oleh 
petani di Indonesia sebagai 
tanaman pagar di sekeliling 

rumah maupun kebun 
mereka. 

Oleh Henky Widjaja
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dilirik sebagai pilihan utama tanaman 
penghasil energi (biofuel crop) yang 
termotivasi oleh maraknya promosi 
potensi tanaman Jarak sebagai 
tanaman ajaib atau wonder crop di 
berbagai belahan dunia.

Booming industri tanaman Jarak 
di Indonesia semakin menggema 
pada tahun 2006 ketika Ekspedisi 
Jatropha dari Atambua (NTT) 
ke Jakarta dilaksanakan dengan 
mengikutsertakan sejumlah 
kendaraan yang berbahan bakar 
campuran antara solar dengan minyak 
Jarak. Kesemua kendaraan tersebut 
mampu menyelesaikan perjalanan 
darat sejauh 3.200 km. Keberhasilan 
ini kemudian ditindaklanjuti 
dengan dikeluarkannya berbagai 
kebijakan pemerintah, baik pusat 
maupun daerah, yang mendukung 
pengembangan industri Jarak. Salah 
satu produk kebijakan utama yang 
dikeluarkan adalah Cetak Biru 
(blueprint) Pengembangan Bahan 
Bakar Nabati untuk Percepatan 
Pengurangan Kemiskinan dan 
Pengangguran 2006-2025 oleh Tim 
Nasional Pengembangan Bahan 
Bakar Nabati pada tahun yang sama. 
Blueprint ini memetakan rencana 
pemerintah untuk menciptakan 
lapangan kerja bagi 3,5 juta penduduk 
Indonesia melalui pemanfaatan 
5,25 juta hektar lahan kritis untuk 
menggantikan sebanyak 10% 
penggunaan bahan bakar fosil pada 
tahun 2010.

Melengkapi blueprint tersebut, 
serangkaian peraturan dan kebijakan 
dari tingkat Keputusan Presiden, 
Menteri hingga Bupati dikerahkan 
untuk memastikan bahwa upaya 
pengembangan bahan bakar nabati 
memperoleh dukungan yang 
memadai. Beberapa di antara 
peraturan dan kebijakan yang 
dikeluarkan adalah kebijakan 
Program Desa Mandiri Energi – 
untuk mendorong pengembangan 
bahan bakar nabati pada skala lokal 
secara mandiri, diundangkannya 
UU Investasi pada bulan April 
2007 yang mengijinkan investor 
asing untuk menguasai lahan hingga 

jangka waktu 60 tahun, penyediaan 
insentif pajak dan pengalokasian 
paket kredit khusus untuk kegiatan 
investasi di sektor bahan bakar nabati 
dan revitalisasi perkebunan tanaman 
penghasil bahan bakar nabati, 
serta penyediaan jaminan pasar 
(pembelian) bagi produk bahan bakar 
nabati oleh PERTAMINA yang 
menargetkan untuk mewujudkan 
campuran bahan bakar nabati hingga 
5% (Pertamina telah secara bertahap 
mengurangi target bahan bakar nabati 
mereka dari 5 persen di 2006 menjadi 
2,5 persen dan akhirnya hanya 1 
persen pada tahun 2008 akibat beban 
subsidi yang memberatkan). Pada 
tingkat subnasional, pemerintah 
provinsi dan kabupaten – terutama 
pada rentang tahun 2006-2008 - juga 
mengalokasikan anggaran untuk 
pengenalan tanaman Jarak di wilayah 
mereka, baik hanya sekedar tanaman 
penghijauan lahan kritis maupun 
sebagai kegiatan pengembangan 
ekonomi lokal yang potensial – 
dimana untuk kegiatan ini penyediaan 
pelatihan dan mesin pengolah 
minyak biji Jarak juga dibagikan ke 
kelompok-kelompok masyarakat.

Walaupun berbagai aspek 
pendukung yang dibutuhkan untuk 
keberhasilan pengembangan tanaman 
Jarak telah tersedia, akan tetapi pada 
saat ini perkembangan sektor  ini justru 
memperlihatkan kecenderungan 
kemunduran. Berbagai inisiatif yang 
marak bermunculan sejak booming 
tanaman Jarak satu persatu mulai 
berguguran. Inisiatif-inisiatif investasi 
dari pihak investor banyak yang tidak 
direalisasikan atau hanya berlangsung 
hingga fase uji coba atau fase awal. 
Banyak di antara yang telah beroperasi 
kini berada pada kondisi hibernasi.  

Alasan-alasan umum dari 
kemunduran ini adalah rendahnya 
tingkat produksi di pihak petani, 
kesulitan mengakses pasar dan 
harga yang rendah. Pesimisme 
terhadap prospek tanaman Jarak 
menjadi semakin besar oleh karena 
tidak stabilnya harga minyak bumi, 
sementara secara teoritis harga dan 

pasar minyak Jarak sangat ditentukan 
oleh peningkatan harga minyak 
bumi. Walaupun kesemua alasan ini 
adalah benar dan nyata, akan tetapi 
bisa dikatakan bahwa alasan-alasan 
ini hanya mewakili sudut pandang 
dari pihak industri tentang tantangan-
tantangan yang dihadapi oleh 
komoditas Jarak untuk berkembang. 
Sementara itu, faktor-faktor kesulitan 
maupun kegagalan pengembangan 
tanaman jarak dari pihak produsen 
atau petani tidaklah banyak dibahas 
padahal mereka memiliki peran 
yang sentral di dalam pengembangan 
Jarak.

Situasi hibernasi yang kini dialami 
oleh sejumlah investor sangat jelas 
memiliki dampak yang signifikan 
terhadap para petani yang terkait 
dengan mereka. Petani Jarak 
mengalami ketidakpastian tentang 
pemasaran atas hasil panen tanaman 
Jarak yang mereka miliki dan 
hilangnya akses serta hak mereka 
terhadap lahan yang digunakan 
untuk pembudidayaan tanaman 
Jarak karena umumnya lahan-lahan 
tersebut berada di bawah ikatan 
kontrak sewa lahan oleh pihak 
perusahaan dan tidak semata-mata 
terikat pada kontrak penggunaan 
lahan untuk tanaman jarak. Hal ini 
kemudian beralih menjadi persoalan 
penipuan dan perampasan hak atas 
tanah petani, mengingat pada awalnya 
mereka banyak dijanjikan keuntungan 
dari tanaman Jarak sehingga mereka 
bersedia menyewakan tanah secara 
murah atau bahkan dijadikan 
jaminan keikutsertaan (dalam skema 
inti plasma).

Kritik Global dan Apa yang Terjadi 
di Indonesia?

Apa yang terjadi di Indonesia 
merupakan sebuah fenomena 
global yang dijumpai di berbagai 
negara yang juga mengembangkan 
budidaya tanaman Jarak dalam 
kurun beberapa tahun terakhir. 
Situasi ini mengundang berbagai 
kritik dari kalangan akademisi kritis, 
peneliti dan lembaga, yang beberapa 
di antara mereka telah menentang 
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ide pengembangan bahan bakar 
nabati sejak awal. Berbagai kajian 
kritis tentang Jarak dan bahan bakar 
nabati didominasi oleh kajian tentang 
dampak dari berbagai kebijakan 
dan proyek yang mempromosikan 
pengembangan tanaman Jarak. Para 
akademisi dan peneliti memfokuskan 
perhatian mereka untuk mengkaji 
berbagai fakta tentang klaim-klaim 
berlebihan atas potensi dan peluang 
tanaman Jarak, yang pada awalnya 
dipuja sebagai “tanaman ajaib”.

Berbagai literatur terkini, baik 
yang pembahasannya pada tataran 
teori, seperti sebuah artikel oleh 
White dan Dasgupta (2010)1 yang 
mengkritisi pengembangan bahan 
bakar nabati dari sudut pandang 
ekonomi politik agraria, atau literatur-
literatur yang didasarkan pada kajian 
studi kasus, seperti oleh Vel (2009)2, 
GTZ (2009)3, Hunsberger (2010)4, 
Kachika (2010)5 dan Bowyer (2010)6 
telah memberikan bukti serta 
argumen yang kuat bahwa kebijakan 
untuk mengembangkan pertanian 
berbasis tanaman sumber bahan 
bakar nabati perlu untuk dikaji dan 
dipertimbangkan ulang oleh karena 
berbagai dampak negatif yang telah 
diakibatkannya.

Literatur-literatur tersebut 
mengindikasikan berbagai dampak 
negatif, di antaranya peningkatan alih 
fungsi lahan oleh karena ekspansi 
pertanian tanaman sumber bahan 
bakar nabati – baik alih fungsi lahan 
pertanian tanaman pangan maupun 
alih fungsi lahan non pertanian 
(hutan dan padang) untuk lahan 
pertanian tanaman bahan bakar 
nabati dan pangan – dimana hal ini 
membuktikan keberadaan persaingan 
antara tanaman pangan dan tanaman 
bahan bakar nabati; peningkatan 
perampasan lahan petani dan hutan, 
eksploitasi sumber daya alam dan 
manusia; dan manipulasi. 

Pada konteks Indonesia, diskusi-
diskusi kritis tentang dampak berbagai 
proyek pengembangan bahan 
bakar nabati masih didominasi oleh 
pembahasan dampak dari ekspansi 
lahan perkebunan kelapa sawit, yang 
dalam satu dekade terakhir juga 

didorong oleh permintaan pasar 
bahan bakar nabati untuk segmen 
minyak solar nabati (di antaranya 
Colchester, M., dkk 20067, Sirait 
20098 and Pembaruan Tani 20079). 
Akan tetapi, diskusi tentang dampak 
proyek-proyek pengembangan Jarak 
di Indonesia sejauh ini masih sangat 
terbatas. 

Salah satu di antara publikasi 
sumber referensi tentang kisah proyek 
pengembangan Jarak di Indonesia 
adalah Buletin “Inisiatif” yang 
diterbitkan oleh Yayasan PIKUL di 
Nusa Tenggara Timur (NTT). Edisi 
pertama bulletin ini pada bulan Januari 
200810 membahas sejumlah bukti 
lapangan tentang kegagalan berbagai 
proyek pengembangan tanaman 
Jarak di NTT. Berita yang dimuat 
pada edisi pertama bulletin ini antara 
lain adalah kegagalan sebuah proyek 
corporate social responsibility yang 
dilaksanakan oleh PLN di Kupang, 
pernyataan yang membingungkan 
oleh pejabat pemerintah provinsi 
tentang pentingnya keberadaan 
proyek-proyek pengembangan 
tanaman Jarak di NTT untuk 
kepentingan penyerapan anggaran 
dari tingkat nasional, untuk 
mendukung kegiatan investasi dan 
mewujudkan swasembada energi 
setempat. Terdapat juga artikel yang 
mengkritisi kalkulasi bisnis yang tidak 
realistis akibat asumsi produktifitas 
yang berlebihan, kisah tentang pola 
kemitraan yang tidak berimbang 
antara investor dan para petani, serta 
sorotan mengenai berbagai realitas 
yang tidak umum diungkapkan 
tentang perbedaan signifikan antara 
klaim dan kenyataan dalam kegiatan 
pengembangan tanaman Jarak.

Salah satu acuan yang juga 
bermanfaat untuk memberikan 
gambaran tentang realitas 
pengembangan tanaman Jarak di 
Indonesia adalah sebuah artikel 
yang ditulis oleh Vel (2008)11 tentang 
sebuah kasus proyek pengembangan 
tanaman Jarak di Sumba, dimana 
dia memaparkan tentang dinamika 
hubungan kekuasaan antara para 
aktor sosial dan politik lokal serta 
beragam kompleksitas di dalam 

kegiatan pengembangan tanaman 
Jarak terkait dengan investasi, akses 
ke faktor-faktor produksi, pengolahan 
serta pasar. 

Acuan lain yang bisa digunakan 
untuk memahami dinamika 
industry biofuel di Indonesia adalah 
sebuah laporan yang dikeluarkan 
oleh Business Watch Indonesia12 
yang membahas berbagai isu kritis 
pengembangan industri ini. Laporan 
yang dikeluarkan menyatakan bahwa 
akibat euforia pengembangan biofuel, 
para pelaku cenderung  melupakan 
tujuan-tujuan awal yang disasar dan 
juga mengabaikan dampak negatif 
yang dapat diakibatkan, baik itu 
jangka panjang maupun pendek. 
Laporan ini secara kritis membahas 
permasalahan perambahan hutan 
terkait dengan ekspansi biofuel, 
kerentanan ketahanan pangan 
akibat kompetisi dengan biofuel dan 
sikap pemerintah yang cenderung 
membiarkan industri ini berkembang 
tanpa kendali kebijakan dan peraturan 
yang semestinya.

Di luar dari sejumlah publikasi 
dan sumber referensi kritis ini, bisa 
dikatakan bahwa diskusi tentang 
realitas dan dampak pengembangan 
tanaman Jarak di Indonesia 
umumnya sangatlah moderat. Secara 
garis besar, pembahasan tentang isu 
ini masih sangat mendasar, misalnya 
tentang prospek teknologi dan 
bisnis yang umumnya masih melihat 
tanaman Jarak sebagai tanaman ajaib 
dan menjanjikan. Publik belum 
memiliki informasi yang memadai 
tentang perkembangan terkini yang 
cenderung sangat kontras. Hal ini 
diakibatkan antara lain oleh karena 
liputan media massa sebagian 
besar hanya tentang berita rencana 
investasi bernilai jutaan dolar oleh 
investor besar dengan janji untuk 
meningkatkan kesejahteraan petani, 
atau memuat berita promosi tentang 
berbagai proyek LSM dan CSR 
(corporate social responsibility) di 
jenis usaha ini.

Motif Lain Selain Minyak
Vel (2009) mengkaji tentang faktor-

faktor pendorong bagi berbagai pihak 
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untuk terlibat di dalam . Dalam 
analisisnya, Vel menyatakan tentang 
keberadaan “produk-produk lain 
di luar produk bahan bakar nabati 
yang dihasilkan”. Hal ini mencakup 
peluang untuk menarik investasi 
asing, dana subsidi dari skema kredit 
karbon, pendanaan internasional 
untuk program bahan bakar nabati, 
maupun beragam subsidi nasional 
yang tersedia untuk sektor industri 
bahan bakar nabati di Indonesia, 
misalnya subsidi bunga kredit, 
pengurangan pajak dan pendanaan 
kegiatan riset (Dillon dkk 2008 
sebagaimana yang dikutip pada Vel 
2009). 

Senada dengan Vel, Hunsberger 
(2010) menyebutkan bahwa banyak 
pihak yang mengambil untung dari 
pengembangan tanaman Jarak selain 
dari produk utama yang dihasilkan 
– bahan bakar nabati dari tanaman 
Jarak. Pihak-pihak yang dimaksud 
beragam, mulai dari LSM yang 
mendapat penghasilan dari dana 
donor untuk proyek pengembangan 
tanaman Jarak, orang-orang di 
pemerintah dan politik yang 
juga “berinvestasi”, para makelar 
investasi yang menjual isu Jarak 
untuk mendapat kucuran dana, para 
ilmuwan yang mendapat pendanaan 
serta menjual paten teknologi dan 
banyak pihak lainnya yang pada 
akhirnya sangat berkepentingan 
untuk mempertahankan citra serta 
publikasi yang baik agar tetap bisa 
memiliki sumber penghasilan yang 
bagi mereka sangat menguntungkan, 
tetapi tentunya tidak bagi para petani.

Selain dari faktor-faktor di 
atas, juga terdapat indikasi bahwa 
pengembangan tanaman Jarak 
digunakan sebagai alasan untuk 
memasuki sebuah wilayah dengan 
maksud lain yang tersembunyi. 
Berdasarkan penelitian saya tentang 
berbagai proyek pengembangan 
tanaman Jarak, termasuk hasil 
dari kunjungan lapangan yang saya 
lakukan di Flores pada bulan Agustus 
2010, terdapat sejumlah proyek yang 
terindikasi memiliki motif ini. Sebuah 
pertanyaan kritis dari WALHI di 
NTT tentang logika perusahaan 

untuk berinvestasi di wilayah yang 
jenis tanahnya sama sekali tidak 
memungkinkan untuk kegiatan 
pertanian, jika bukan untuk potensi 
lain (pertambangan) yang terkandung 
di dalam tanah. Pertanyaan ini 
menjadi sebuah sinyal tentang 
keberadaan motif ini. Annie Shattuck 
di dalam White dan Dasgupta (2010) 
menyamakan motif ini sebagai 
“Kuda Trojan” berdasarkan hasil 
temuan dia tentang penggunaan 
pengembangan tanaman bahan bakar 
nabati oleh perusahaan-perusahaan 
produsen teknologi pertanian untuk 
menyebarluaskan tanaman hasil 
modifikasi genetik mereka ke seluruh 
dunia.

Klaim Berlebihan
Pada awal November 2010 saya 

mengikuti International Conference 
of Jatropha Curcas (ICJC) di 
Groningen, Belanda. Konferensi ini 
dihadiri oleh berbagai pakar tanaman 
Jarak, mulai dari sisi teknis budidaya, 
teknologi pengolahan dari minyak 
hingga hasil sampingan berupa 
produk-produk bio-chemical, hingga 
sisi kajian sosial. Indonesia sendiri 
diwakili oleh tokoh dan lembaga 
penelitian utama pengembangan 
tanaman Jarak dan produk-produk 
ikutannya. Dalam konferensi ini 
terjadi pertukaran informasi dengan 
tujuan meng-update masing-masing 

pihak tentang perkembangan terkini 
potensi pengembangan tanaman 
Jarak. Hal yang menarik adalah 
terdapat klarifikasi atas klaim-
klaim berlebihan yang marak 
digunakan oleh banyak pihak untuk 
mempromosikan tanaman Jarak 
terdapat beberapa klaim kuantitatif 
yang ternyata hanya didasarkan pada 
asumsi belaka. 

Beberapa contoh utama adalah 
klaim bahwa hasil per hektar budidaya 
tanaman Jarak jika dilakukan secara 
intensif, termasuk dengan penggunaan 
bibit unggulan dapat mencapai 10 
ton13. Akan tetapi ternyata pada 
tingkat praktik, dari berbagai contoh 
kasus di dunia hasil riil maksimal 
yang dilaporkan adalah 500 kg per 
hektar. Ketika salah seorang pemapar 
ditanya tentang atas dasar apa dia 
memunculkan angka 10 ton per 
hektar, maka dia menjawab bahwa itu 
hanya angka asumsi matematis dari 
hasil ujicoba di laboratorium. Hal ini 
kemudian lebih lanjut mementahkan 
klaim bahwa varietas Jarak unggulan 
telah berhasil ditemukan. Sejauh ini 
varietas yang diintroduksi ke petani 
masih diperoleh dari pengembangan 
varietas alam dengan bantuan 
hormon tumbuh dan ditanam dengan 
pola intensif, akan tetapi oleh banyak 
pihak kenyataan ini dimanipulasi. 
Di lapangan sendiri, petani dan 
pemerintah yang merupakan sasaran 

Gb 2. Pembibitan tanaman Jarak.
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dari para distributor bibit belum 
memiliki informasi seperti ini dan 
sangat rawan menjadi korban dari 
pembohongan (pada saat konferensi, 
saya juga berjumpa dengan sejumlah 
distributor bibit Jarak yang mengaku 
telah memasok bibit “unggulan” 
ke sejumlah negara, termasuk 
Indonesia). 

Hal lain yang juga memperlihatkan 
kenyataan yang sangat berbeda 
dari klaim adalah tentang tanaman 
Jarak yang dinyatakan sangat sesuai 
untuk dikembangkan di lahan kritis 
sehingga (dan) tidak akan bersaing 
dengan tanaman pangan. Walaupun 
secara pengujian laboratorium, 
tanaman Jarak dinyatakan bisa hidup 
di lahan kritis, akan tetapi pada tingkat 
budidaya secara komersial, lahan 
kritis bukanlah lokasi yang sesuai 
dan dipilih oleh investor. Sehingga 
tidak heran jika proyek-proyek Jarak 
komersial beroperasi di wilayah 
pertanian pangan, dan hanya proyek-
proyek Jarak yang dilaksanakan oleh 
pemerintah, LSM dan CSR yang 
melakukan pengembangan di lahan-
lahan kritis – yang kemudian tidak 
berlanjut karena tingginya tingkat 
kegagalan akibat karakteristik tanah 
yang memang tidak cocok untuk 
kegiatan pertanian kecuali jika 
menggunakan input pertanian secara 
intensif. 

Kenyataan ini membuktikan, 
pengembangan tanaman Jarak 
memiliki dampak negatif terhadap 
produksi pangan akibat persaingan 
di dalam hal penggunaan lahan. 
Hal ini menjadi semakin serius 
ketika memperhitungkan persaingan 
penggunaan tenaga dan waktu petani. 
Mirip dengan klaim tentang jenis 
tanah yang digunakan, klaim tentang 
kebutuhan tenaga dan waktu petani 
pun pada awalnya menyatakan bahwa 
tanaman Jarak adalah tanaman 
yang tidak membutuhkan perhatian 
pengelolaan yang intensif. Akan 
tetapi, dalam praktik di lapangan 
setiap tahapan budidaya tanaman 
Jarak sangatlah padat karya, mulai dari 
penanaman, pemeliharaan, panen 

dan pengolahan pasca panen. Padat 
karya memberi kesan positif, namun 
di bawah skema pertanian komersial 
hal ini berarti intensifikasi eksploitasi 
tenaga dan waktu petani (beserta 
keluarganya) karena sistem kerjasama 
yang berlaku umum adalah kerjasama 
antara pihak investor dengan petani 
kepala keluarga. Sehingga dengan 
kata lain, padat karya tidaklah 
membuka lapangan kerja baru 
melainkan mengeksplotasi tenaga 
dan waktu petani dan keluarganya 
sehingga mereka tidak memiliki 
waktu untuk peluang lainnya. Hal 
ini pulalah yang membuat banyak 
petani yang kemudian menarik 
diri dari keikutsertaan penanaman 
Jarak. Banyak yang memotong atau 
membakar pohon Jarak yang sudah 
ditanam. Namun bagi mereka yang 
terlibat dalam skema inti plasma atau 
terlanjur menyewakan lahan mereka 
tidaklah mudah untuk keluar atau 
memperoleh kembali lahan pertanian 
yang telah diikutsertakan.

Kritikan terhadap pelaksanaan 
pengembangan tanaman Jarak secara 
komersial menjadi semakin kuat jika 
memperhitungkan pihak-pihak yang 
aji mumpung memanfaatkan tanaman 
Jarak untuk mengeruk keuntungan 
berdasarkan faktor-faktor pendorong 
yang diuraikan di bagian pertengahan 
dari artikel ini. Korupsi merupakan 
satu di antaranya. Selain itu praktik 
manipulasi oleh pihak-pihak yang 
dikenal dengan sebutan biofuel 
cowboys juga marak terjadi. Mereka 
secara culas mengeksploitasi sumber-
sumber pendanaan maupun fasilitas 
yang ditujukan untuk pengembangan 
biofuel, antara lain dana carbon 
credit, dana hibah dari lembaga 
donor maupun pemerintah. Para 
biofuel cowboys melakukan aksinya 
dengan berbagai modus, utamanya 
dalam bentuk pengajuan klaim kisah 
fiktif pengembangan tanaman Jarak 
dalam proposal yang disodorkan 
untuk memperoleh pendanaan serta 
fasilitas yang sejatinya diperuntukkan 
untuk insentif petani, pelestarian 
lingkungan dan penciptaan energi 

hijau. Ironisnya, praktik manipulasi 
seperti ini sangat sulit untuk dicegah 
karena manisnya janji yang ditebar 
dan sulitnya membedakan iming-
iming dengan rencana yang realistis 
mengingat proyek biofuel sendiri 
merupakan proyek idealis yang 
bersifat eksprimental. 

Satu hal lain yang juga perlu 
disikapi dari industrialisasi tanaman 
Jarak adalah keberadaan berbagai 
riset teknis tentang produk-produk 
potensial lain yang bisa dieksplorasi 
dari tanaman Jarak. Pada saat 
konferensi ICJC 2010 dipaparkan 
berbagai produk yang bisa dihasilkan 
dari tanaman Jarak dan kesemuanya 
memiliki nilai ekonomi yang sangat 
tinggi. Tanpa ingin mengecilkan 
pencapaian inovatif dari para 
ilmuwan, terdapat satu pertanyaan 
kritis tentang manfaat dari produk-
produk inovatif mereka: “Apakah 
produk-produk tersebut akan 
memberikan peningkatan nilai bagi 
para petani atas tanaman Jarak yang 
dihasilkan? Ataukah peningkatan 
nilai hanya akan dinikmati oleh pihak 
industri dan semakin mendorong 
mereka untuk mengeksploitasi 
sumber daya pertanian yang semakin 
terbatas?”

Kesimpulan
Dalam operasionalnya, proyek-

proyek Jarak komersial telah 
menyebabkan berbagai dampak 
negatif bagi petani. Hal ini kemudian 
membuktikan bahwa dampak yang 
dihasilkan bertolak belakang dengan 
tujuan awal pengembangan tanaman 
Jarak, yaitu pengentasan kemiskinan, 
penciptaan lapangan kerja, rehabilitasi 
lingkungan dan sumber energi hijau.

Terhadap berbagai dampak 
negatif proyek-proyek komersial 
tanaman Jarak sejumlah pihak telah 
mengemukakan pendapat mereka, 
antara lain sebagaimana yang dikutip 
dari pemaparan Franken (2010)14 di 
ICJC:

GTZ (2009): “kami merekomendasikan agar 
tanaman Jarak tidak dipromosikan kepada 
para petani kecil dalam bentuk monokultur 
maupun tanaman yang dibudidayakan 
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secara selingan (intercropping).”
ICRAF (the World Agroforestry Centre): 
“menganjurkan untuk tidak mengorbankan 
lahan-lahan subur untuk kegiatan investasi 
yang berisiko serta tidak memiliki prospek 
yang jelas…”
Hannah Griffi (Friends of the Earth, 2010): 
“Merupakan hal yang memalukan bahwa 
tanaman yang disebut sebagai “tanaman 
ajaib” ini menggantikan produksi pangan 
di sebuah negara dimana dua pertiga 
penduduknya bergantung pada bantuan 
pangan.”

Franken sendiri dalam rangkuman 
pemaparannya menganjurkan 
agar pihak industri mengakui 
serta memperlakukan kegiatan 
pengembangan tanaman Jarak 
sebagai sebuah kegiatan penelitian 
hingga hasil yang memadai berhasil 
dicapai. Petani harus dilindungi dari 
segala risiko. Mereka harus dibayar 
secara memadai untuk memelihara 
tanaman Jarak dan hanya dilibatkan 
secara komersial jika telah terdapat 
bukti bahwa tanaman ini memang 
menguntungkan bagi mereka.

Posisi saya sendiri adalah menolak 
pengeksploitasian sumber daya alam 
yang mengatas namakan pemenuhan 
kebutuhan energi alternatif. 
Wacana energi hijau telah terbukti 
tidak sehijau yang dibayangkan. 
Pembelajaran dari pengalaman-
pengalaman negatif di berbagai 
belahan dunia, termasuk Indonesia 
seharusnya membuat kita sadar untuk 
mengambil sikap dan keputusan. 
Indonesia memiliki banyak potensi 
sumber daya, termasuk sumber 
daya manusia yang bisa memikirkan 
sumber energi alternatif – misalnya 
teknologi nano, sehingga tidak perlu 
terjebak dalam ide dan praktik yang 
ternyata mengakibatkan pemiskinan 
dan perusakan sumber daya alam.

Henky Widjaja, 
peneliti PhD untuk Program 

Agriculture Beyond Food. Ide dan 
pendapat di dalam artikel ini adalah 

pernyataan pribadi. Pertanyaan 
dan tanggapan bisa dialamatkan ke: 

mangkasara01@yahoo.com. 
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Ajaran agama, diyakini mampu 
memberikan energi positif untuk 
membangun karakter bangsa guna 
keluar dari keterpurukannya. Max 
Weber dalam bukunya, “Protestant 
Ethic and The Spirit of Capitalism” 
(1930), menjelaskan bahwa ajaran 
Protestan telah membangkitkan 
etos kerja bangsa Jerman sehingga 
menjadi bangsa yang maju dan patut 
diperhitungkan dunia.

Ajaran Protestan diyakini 
mengandung unsur-unsur seperti: 
bertindak rasional, berdisiplin tinggi, 
bekerja keras, berorientasi pada 
kekayaan material, suka menabung 
dan berinvestasi, hemat, bersahaja, 
dan tidak mengumbar kesenangan, 
yang semua itu merupakan faktor-
faktor yang mendorong munculnya 
etos kerja.

Demikian pula dalam ajaran Islam, 
memberikan banyak nilai-nilai yang 
dapat membangkitkan semangat etos 
kerja, misalnya dengan memberikan 
penghargaan yang sangat tinggi 
kepada para pekerja dan menghargai 
sekecil apapun nilai pekerjaan itu. 
Itu sebabnya, ajaran Islam (Al-Quran 
dan Hadits) memerintahkan kaum 
muslim untuk produktif.   

Dalam al-Qur’an, Allah Swt 
mengatakan, ”Apabila telah 
ditunaikan shalat, maka bertebaranlah 
kamu di muka bumi; dan carilah 
karunia Allah dan ingatlah Allah 
banyak-banyak supaya kamu 
beruntung.” (Al-Jumu’ah:10). Dalam 
ayat lain Allah berfirman, ”Maka 
apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap.” (Al-
Insyirah: 7-8)

Kedua ayat di atas mengandung 
arti bahwa Allah menyuruh hamba-
Nya untuk produktif, yaitu bekerja 
dengan giat dan bersungguh-sungguh. 
Para nabi sendiri, sangat menghargai  
sekecil apapun nilai pekerjaan itu. 
Misalnya, Nabi Nuh A.S, memahat/
membuat sendiri sebuah kapal. Nabi 
Daud, yang dkenal sebagai pandai 
besi, mampu membuat sebuah 
perisai sendiri. 

Semangat kerja tanpa mengenal 
perasaan gengsi ini, juga dicontohkan 
oleh Nabi Musa A.S, dimana selama 
sepuluh tahun, ia rela mengembala 
kambing milik Nabi Syu’aib A.S. 
sebagai mahar pernikahannya. Nabi 
Muhammad SAW. mengembala 
kambing dan memperdagangkan 
harta Siti Khadijah R.A. yang 
kemudian menjadi istrinya.

Selain itu, ajaran Islam juga, sarat 
dengan nilai-nilai transformatif. 
Disebutkan dalam Al-Qur’an bahwa 
“Sesungguhnya Allah tidak akan 
mengubah nasib manusia sebelum 
mereka mengubah apa yang ada pada 
dirinya. (QS Ar-Ra’d [13]: 11). Dan 
ayat lain: ”Seorang manusia tidak 
akan memperoleh selain apa yang 
telah diusahakannya.” (QS Al-Najm 
[53]: 39).

Kedua ayat di atas mengandung 
semangat perubahan (the spirit of 
change). Manusia harus mengubah 
diri, keluarga, dan lingkungan 
masyarakatnya sendiri kearah yang 
lebih baik, karena itu semua tidak 
akan berubah bila mereka sendiri 

tidak mengubahnya.
Diharapkan, dengan nilai-nilai 

semangat kerja yang tertera dalam 
ajaran agama, dapat ‘menyulap’ 
perilaku manusia Indonesia menjadi 
lebih baik, seperti yang disebutkan 
Mochtar Lubis dalam bukunya, 
“Manusia Indonesia” (2001) bahwa 
beberapa sifat yang dimiliki bangsa 
Indonesia, yakni munafik, tidak 
bertanggung jawab, feodal, percaya 
pada takhyul, dan berwatak lemah. 
Dikatakan pula bahwa bangsa 
Indonesia memiliki budaya loyo, 
budaya instan, dan banyak lagi 
karakter negatif lainnya. 

Sikap pengusaha yang 
memanipulasi kewajibannya 
membayar pajak, penguasa 
menggelapkan uang rakyat, tokoh 
masyarakat yang ingin senantiasa 
dihormati lingkungannya, masyarakat  
rela menggadaikan imannya dengan 
mengambil jalan singkat, seperti 
mendatangi dukun untuk meraih 
keuntungan bisnis, dan lain-lain, 
merupakan gambaran kecil atas 
perilaku bangsa Indonesia selama ini. 

Indonesia dengan mayoritas 
berpenduduk muslim, seyogyanya 
lebih maju dengan bangsa-bangsa 
lain, khususnya di kawasan Asia. 
Selain itu, diharapkan pula, budaya 
konsumerisme yang saat ini dianggap 
sebagai salah satu gaya hidup 
masyarakat Indonesia, dapat tersulap 
menjadi budaya yang senantiasa 
produktif.

Cucu Surahman, 
Mahasiswa Master in Islamic 

Studies, Universitas Leiden

Menghipnotis Bangsa dengan 
Etos Kerja “Agama” 
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E-mail emosional itupun melayang 
ke inbox Katharina Zallmer, study 
advisor untuk Program Master of 
Science: “Leisure, Tourism and 
Environment”. Tak ada balasan 
darinya. Di minggu berikutnya, 
ia muncul di kelas dengan bibir 
mengerucut. “Saya tahu ini berat 
untuk kalian semua,” katanya. 
Ternyata sebagian besar mahasiswa 
mengirim e-mail protes. “Namun 
statistik ini akan kalian gunakan saat 
kerja nanti,” imbuhnya. 

Sejumlah jari teracung ke atas. 
Tiga mahasiswa Belanda dan dua 
Afrika. Di Indonesia tak lazim protes 
seperti ini. Pertama, pengalaman 
masa lalu mengatakan sejumlah 
dosen merekam wajah-wajah 
mahasiswa yang suka protes. Ia 
bisa saja di klaim ‘pemrotes’ dan 
berbuntut ke perlakukan berbeda. 
Lainnya, dari kecil memang tak 
dilatih untuk mengatakan apa yang 
tak disukai dengan alasan kesopanan. 
Si pengacung jari berbicara dengan 
nada berat, mana mungkin 808 
halaman buku Andy Field bisa telan 
otak dalam 7 minggu? Belum lagi 
dua pekerjaan rumah, kualitatif 
dan kuantitatif.  Tiap minggu, pada 
hari Selasa dan Kamis tugas-tugas 
yang keseluruhannya merangkum 
correlation,  regression, comparison 
two means, Anova, Multivariate 
Analysis of Variance (Manova), dan 
explaratory factor analysis harus 

dikumpulkan. Inti dari semua protes 
ini adalah: mengapa harus kami, 
mahasiswa yang akan bekerja di 
bidang Leisure (senang-senang), 
Tourism (pikirannya soal jalan-
jalan) dan Environment (menjaga 
alam dengan cara senang) yang 
harus menghadapi angka-angka ini? 
Terlebih lagi saya, mahasiswa yang 
sejak awal menghindari matematika 
dan seluruh turunannya

Katharina mengangguk-angguk. 
Tak ada jalan keluar, kami harus 
meneruskan minggu-minggu statistik, 
mengerjakan PR dan ujian. Di 
minggu pertama, grupku bercerai 
berai dengan sukses. Dosen kualitatif 
mencoba merujukkan kami, tapi 
gagal. Dua Indonesia dan satu 
Afrika hanya mencereweti satu sama 
lain dan berbuntut pada pekerjaan 
rumah yang nilainya jongkok. 
Kami berpisah dengan pesan dan 
kesan ‘tetap berteman’. Di group 
lain, sejumlah mahasiswa Belanda 
menggugurkan mata kuliah ini. 

Saya kehilangan senyum dan 
tawa di hari Senin dan Selasa. 
Sebagian dari analisis halaman 
646, Discovering statistics using 
SPSS, third edition by Andy Field  
menimpaku. 
1. Statistic makes me cry. 
2. My friends will think I’m stupid 

for not being able to cope with 
SPSS.

3. Standard deviations excite me.
4. I dream that Pearson is attacking 

me with correlation coefficents.

5. I slip into a coma whenever I see 
an equation.
SayParahnya, saya bahkan tak 

melihat juntrungnya mengapa angka 
nol bisa bersanding dengan angka 
satu. Suatu ketika, dalam kelas 
berikutnya, seorang mahasiswa 
Belanda mengangkat jarinya 
mengingatkan dosen, “saya kira itu 
bukan S (The standard deviation of 
a sample of data) tapi r (Pearson’s 
correlation coefficient),” dan 
dosennya dengan cepat berkata, 
“Ya, Anda benar.” Saya melongo, 
darimana ia bisa melihat deretan 
perbedaan itu? Brilliant! Saya hanya 
melihat deretan rumus seperti mie 
dingin meringkuk di mangkuk. 
Oh mengapa bukan saya yang 
mengingatkan dosen itu? 

Memang, itu tak pernah terjadi 
memang. Saya mulai menjadikan 
satu kertas lucu hasil ujian sebagai 
pelipur lara tiap mengerjakan PR; 
Bukan hanya saya yang memasuki 
kematian kecil tiap ada statistik, 
bukan hanya saya...

Di  minggu kelima, Dian Sulianti 
dan saya mulai mengikuti bimbingan 
khusus statistik dari  Bambang 
Gunawan, mahasiswa Indonesia 
yang menempuh program Ph.d di 
Universiteit Wageningen. Ini karena 
nilai kami tak mengalami kemajuan 
di tiap tugas. Justru hitung mundur 
5 ke bawah. Pada jam pertama 
bimbingan khusus, kami mangut-
mangut. Kertas-kertas dipenuhi 
angka bertebaran depan kami.  

Hup-hup! Matematika dan Statistik
Dear Katharina,
Dengan ini saya menyampaikan bahwa mata kuliah statistik benar-benar menyulitkan saya. Meski 
memiliki latar belakang ekonomi saat kuliah di semester satu, namun ini tak menolong banyak. 
Saya berpikir statistik yang berat ini tak akan banyak saya gunakan di hari-hari kedepan, mungkin 
hanya saat menyusun thesis. Mohon pengertiannya untuk hal ini Salam
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“Mengerti?”
“Mmm...tampaknya..” Dian 

menggaruk-garuk kepalanya. Saya 
melihat-lihat jam. 

“Tampaknya tidak..” 
Bambang menggeleng-geleng. 

“Kalian dulu suka bolos ya waktu 
sekolah?”

Saat SD, angka berhitung cepat 
saya 9 (dengan menggunakan lidi, 
tangan dan jari kaki yang diangkat ke 
bangku dan bila perlu meminjam jari 
teman-teman, direntangkan di depan 
wajah). Saat SMP angka itu menurun 
6 dan 7. Gurunya mengajar dengan 
gaya membosankan. Kepala saya 
pernah diketok hanya karena 
membaca novel dalam kelas 
matematika. Fisika dan matematika 
kedua-duanya nyaris berhubungan. 
Bila guru kami agak jengkel karena 
ia tak mampu membuat kami 

mengerti. Ia lalu menyisiri kepala 
satu persatu, memastikan bisa 
mengetok dengan sempurna. 

Saat STM, angka-angka yang 
berhubungan dengan keluarga 
matematika masih lumayan 7 dan 
8. Gurunya menyenangkan. Grafik 
angka ini menurun saat kuliah. 
Compang-Camping-Cempreng (C) 
dan separuh diantaranya, statistik 
1-2,  ekonometrika 1-2 di Death-
Deadly-Down (D) = tak lolos. Ada 
juga di posisi Entah-Embeeeer-
Emang (E). 

Apa yang salah? Saya yang tak 
mampu mempertahankan kualitas 
belajar? Atau matematika tak 
menarik? Ada yang kurang beres 
antara saya dengan matematika. 
Matematika membuat saya 
kehilangan kreativitas. Di mata 
kuliah statistik ini, buku pendukung 

setebal bantal, dipenuhi gambar 
menarik, ada gitar, drum, 
perhitungan sperma, seks, agar 
populer, saya masih menguap 
berulangkali. Buku ini seperti 
pemicu tidur.  

Sehari sebelum ujian tanggal 
20 Desember, saya mengalami 
gangguan tidur dan telat mengikuti 
ujian. Saat membaca soal pertama, 
saya lalu berkata terjadilah..
apa yang akan terjadi. Dua 
mahasiswa Belanda, Lilian dan Cira 
menyerahkan kertas jawabannya di 
menit ke 20 saat ujian berlangsung. 
Belakangan saya tahu mereka tak 
menjawab apapun. Di pohon natal 
Universiteit Wageningen, saya 
iseng-iseng menulis dalam kertas 
permohonan dan menggantungnya, 
Santa..let me pass in statistic exam; 
Ia mungkin akan bermurah hati bila 
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yang meminta adalah orang yang 
beda agama.

Rekan lainnya, Sasi Gendro Sari, 
terlambat 10 menit pada ujian yang 
juga terkait dengan angka dan simbol 
di hari berikutnya. Di periode lalu, 
September 2010 ia memutuskan 
tidak ikut ujian ini. “Tak tahu harus 
menjawab apa,” katanya polos. 
Seminggu setelahnya, sang dosen  
mengirim email dengan tiga tanda 
seru karena tak memberi informasi 
soal pembatalan ujian.  

Untuk menjawab tiga tanda seru 
itu, ia ikut ujian periode kedua. Ia 
menatap soal nomor satu, dan tak 
mengerjakan apapun hingga 30 
menit berikutnya. Pada menit-menit 
selanjutnya ia mulai menggoreti 
kertas. Catatannya panjang. Semua 
teori di tumpahkan. “Entah benar 
atau tidak.” Malam harinya, ia 
menyantap dua es krim, satu 
mangkuk nasi, sekotak yoghurt,  dan 
dua coklat sambil berkata dengan 
mulut penuh makanan: “Saya enggak 
stress, tapi kok makannya banyak 
ya?”

Hari berikutnya setelah ujian, 
kami menjadi tambah tak rasional, 
meminta rekan Pakistan, Alia 
Rahman mengirim surah Yasin agar 
tak ada ujian statistik berikutnya di 
kampus ini.  

Sebuah survey konsorsium 
matematika dan sains internasional 
menunjukkan dari 36 negara 
yang sering mengikuti olimpiade 
matematika, Indonesia pada posisi 
ke-32 (kini 34), berdiri sejajar 
dengan negara-negara Afrika. 
Negara ASEAN lainnya, Malaysia, 
Thailand dan Singapura berada di 
atas Indonesia. Di dunia riil bangku 
kuliah, saya, Dian dan rekan Afrika, 
Salvatrice Maurice Marie yang satu 
grup statistik memilih berpisah 
dengan wajah cemberut, tak mampu 
berdiri sejajar di urutan ini.

Pada Oktober 2007, Hendra 
Gunawan, guru besar ITB 

melakukan penelitian menarik 
tentang matematikawan di 
Indonesia. Ia mengambil sample 
dari sejumlah Universitas dan 
membandingkannya. Hasilnya, 
dari 100 doktor matematika 
yang tersebar di Indonesia (ini 
artinya sama dengan total doktor 
matematika di dua Universitas di 
Singapura), hanya terdapat sekitar 
182 paper karya matematikawan 
Indonesia yang terpublikasi di jurnal 
semacam Mathematical Reviews 
atau di Journal of The Indonesian 
Mathematical Society sejak 
2003. Di Singapura, para doktor 
matematikanya berhasil menulis 
5.084 paper di Mathematical 
Reviews.  

Matematikawan Indonesia hanya 
menghasilkan 19 paper periode 
Januari-September 2007, kontras 
dengan matematikawan Singapura 
yang meluncurkan 343 paper. Di 
tahun 1970 an, tak ada paper atas 
nama matematikawan Indonesia 
di jurnal tersebut. Matematikawan 
Malaysia empat kali produktif 
dibanding matematikawan 
Indonesia. Mereka menghasilkan 77 
paper dalam tempo 9 bulan tahun 
2007. Totalnya dibukukan 778 
paper. Apa arti angka ini?

Perkembangan matematika 
Indonesia tertinggal dibanding 
negara-negara lainnya.  Di Eropa 
dan negara-negara maju lainnya, 
matematika dan cabang-cabangnya 
berkembang dengan dukungan 
akademi kerajaan di zaman 
Renaissance Eropa. Pendanaan 
untuk ilmu ini diyakini menopang  
sektor kehidupan lain, dan itu 
terbukti. 

Matematika berkembang dalam 
kehidupan social sejak manusia 
memiliki tatanan peradaban. Brifits 
dan Hawsen (1974) menceritakan 
di zaman Mesir Kuno, matematika 
digunakan dalam perdagangan, 
peramalan musim pertanian dan 

teknik pembuatan bangunan air. 
Di era Yunani kuno, matematika 
diaplikasikan untuk menentukan 
tata cara berpikir rasional.  Di 
Arab, Cina dan India di tahun 
1000 ilmu ini berkembang dan 
dikenal sebagai “Algebria” yang 
artinya “Aljabar”, berhitung dengan 
angka O dan mulai menggunakan 
angka desimal untuk memudahkan 
praktik kegiatan sehari-hari.  Di 
abad 18, saat revolusi industri 
terjadi, matematika berkembang 
pesat. Kita kemudian mulai 
mengenal ilmu ukur dan kemudian 
teori relativitas Einstein.  Periode 
selanjutnya diisi Phytagoras, Plato, 
dan Archimedis. (http://meetabied.
wordpress.com/2010/06/04/sejarah-
perkembangan-matematika/

Eropa mengambil kesempatan 
menguasai ilmu ini untuk 
mengembangkan perdagangan, 
pelayaran dan penelitian. Intinya, 
dengan matematika semua 
komunikasi menjadi lebih ringkas, 
padat, jelas,tidak bertele-tele.  
Matematika adalah logika. 1 + 1 = 2. 
Matematika kemudian menjadi dasar 
untuk perhitungan maupun statistics. 
Matematika bisa mengerucutkan 
observasi, klarifikasi dan melegalkan 
fakta. Matematika dalam bentuk 
statistik itulah yang ada di kelas kami 
hari ini. 

Di wilayah terpencil Papua, SD di 
Kabupaten Tolikara hanya ada satu 
anak SD yang mampu menjawab 
pertanyaan 17 + 5 = 22.  Di sejumlah 
SMA Papua, ketika Profesor 
Yohanes Surya,  peneliti dan 
pengajar di program pasca sarjana 
Universitas Indonesia untuk bidang 
Fisika   bertanya  1/2+ 1/3=…., 
mereka menjawabnya dengan salah.  
Mengapa bisa? Soal bakat atau 
metode pembelajaran yang tak pas?

Menurut Yohanes, ini bukan soal 
bakat. Dalam websitenya http://
www.yohanessurya.com/profile.
php, ia menunjukkan deretan siswa-
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siswi Indonesia sejak tahun 1993 
hingga 2007 yang berhasil menyabet  
54 medali emas, 33 medali 
perak dan 42 medali perunggu 
dalam “Kompetisi Sains-Fisika 
Internasional”. Pada tahun 2006, 
seorang siswa binaannya meraih 
predikat Absolute Winner (Juara 
Dunia) dalam International Physics 
Olympiad XXXVII di Singapura.

Ia dan tim nya juga berkeliling 
dalam kurun waktu 2008-2009  di 
sebagian besar kota Indonesia. 
Ia tak menemukan masalah 
‘bakat bodoh’ matematika dan 
ilmu sains di sini. Anak-anak 
Indonesia memiliki kemampuan 
rata-rata yang baik.  Lima siswa 
dari Kabupaten Tolikara dan lima 
siswa dari Wamena, wilayah yang 
penduduknya masih menggunakan 
koteka, bahkan bisa menguasai  
ilmu ini dan bersaing dengan siswa 
dari daerah Jawa. Mereka mampu 
menyerap cermat matematika yang 
diajarkan dengan sistem gampang 
, asyik, menyenangkan dalam 6 
bulan. Metode tepat,  guru yang 
hebat,  adalah perpaduan jitu 
untuk menaikkan minat terhadap 

matematika.  
Nurul Robi Sepang, dosen statistik 

sosial dan metodologi penelitian 
sosial di Universitas Indonesia, 
Universitas Al Azhar dan Universitas 
Pancasila-Indonesia mengatakan,  
pada dasarnya ilmu statistik sama 
saja dengan ilmu lainnya. Hanya 
saja yang dihadapi adalah angka 
dan simbol. Sekarang, bagaimana 
menterjemahkan angka dan simbol 
itu menjadi ‘bacaan’biasa, ini yang 
sulit. 

“Kita terbiasa menghafal sesuatu, 
saat kecil misalnya kita diajarkan 
matematika, perkalian satu hingga 
10. Tapi tak di jelaskan proses 
memperoleh angka tersebut, 
dan kemudian angkanya bisa 
dimanfaatkan untuk apa,”jelasnya. 
Metode ajar ‘hapalan’tersebut 
menjauhkan banyak siswa dari 
proses-proses yang lebih detil dalam 
memahami ilmu matematika, 
statistik serta meng-logikannya. 

“Padahal, andaikan prosesnya 
bisa di pahami, ini memudahkan 
banyak siswa untuk memahami 
konsep-konsep penting statistik, 
baik di standard deviasi, means, 

modus, median, varians dan 
sebagainya,”katanya. Terpenting 
lagi, pemahaman dasar itu akan 
mendorong siswa untuk memahami 
karakteristik tiap rumus, kapan 
digunakan dan menggunakannya 
untuk mendeskripsikan fenomena. 
Statistik menjadi alat untuk 
mengukur sebuah konsep  dan 
menyimpulkan fenomena sosial.  
Periode hapal-hapalan tersebut, 
mengkontribusikan sebagian 
besar ketidakmengertikan banyak 
orang pada matematika, statistic 
dan turunannya.  Tak heran, 
perkembangan ilmu matematika 
dan statistic tergolong lambat di 
Indonesia.  

Dan ironisnya, saya  satu dari 
siswa yang datang dari periode hapal-
menghapal tersebut. Saya sendiri 
masih teracuni dengan nilai statistik 
yang telah keluar.   Empat. 4. Tak 
lebih, tak kurang.  Saya total telah 
menuju koma. []

Indarwati Aminuddin,
redaksi JONG Indonesia
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Oleh Wahyu Dewi Tamayanti*

September 2009 resmi kuputus-
kan untuk bergabung di organisasi 
kemahasiswaan kampus, Wagenin-
gen Students Organization (WSO) 
yang juga dikenal sebagai Wa-
geningse Studenten Organisatie. Aku 
termotivasi terlibat lansung di dunia 
kemahasiswaan kampus ini.Ken-
dati banyak pilihan organisasi lain, 
namun WSO menantang karena 
organisasi ini berhubungan langsung 
dengan Universitas, yang artinya 
WSO menjembatani mahasiswa dan 
Universitas dengan motto  Rescue 
in times of need--memperjuangkan 
fasilitas bagi mahasiswa. 

Di WSO, 5 mahasiswa interna-
tional dan 2 mahasiswa Belanda 
terpilih menjadi boards atau pen-
gurus harian. Tugas mereka adalah 
memastikan fasilitas pelayanan bagi 
mahasiswa terpenuhi dan lancar. 
Jumlah boards sendiri tergolong ban-
yak karena pekerjaan full time dan 
part timenya juga banyak. Full time 
boards bekerja 40 jam seminggu, 
dan part timer 20 jam seminggu. Is 
that fix working hours? Formally yes, 
but it can always be discussed among 
boards. 

Untuk tugas sehari-hari, boards 
dibantu “housing desk”, yang ber-
tugas menup-date informasi seputar 
sewa menyewa kamar, dari dan 
untuk mahasiswa. Seperti selayaknya 
organisasi, aktivitas boards WSO 
dikontrol dalam General Assembly 
(GA) – pertemuan antara boards, 
anggota aktif WSO  serta para 
pendahulu boards - setiap periode. 

Selanjutnya GA akan melihat sebera-
pa banyak aspirasi yang muncul dan 
kemudian bagaimana menggagasnya 
di periode yang tengah berjalan. Se-
lain melayani info penyewaan kamar, 
WSO juga memberikan fasilitas 
gratis berupa peminjaman ruangan 
training dan proyektor;  produk 
biologis dengan harga sangat miring 
melalui WSO-Cheapshop, sampai 
mewadahi penjualan secondhand 
book dari dan untuk mahasiswa.  
Lainnya, menyediakan fasilitas yang 
kemudian diminati banyak maha-
siswa, yakni tricycle – sepeda beroda 
tiga dilengkapi bak kayu untuk 
mengangkut barang. Tricycle digu-
nakan untuk  memindahkan barang 
dari satu tempat ke tempat lainnya, 
terutama bila mahasiswa berpindah 
kamar.

WSO juga memiliki kegiatan 
rutin menyelenggarakan training. 
Misalnya training tentang bagaimana 
“manajemen waktu secara efektif” 
atau “berkomunikasi efektif dalam 
diskusi”.  Lainnya adalah Intercul-
tural Dinner. Acara ini tentu saja di 
penuhi beragam menu dari dapur-
dapur international mahasiswa.  

YANG TERGORES DALAM 
BENAKKU

Usai bergabung boards WSO 
Aku membawa banyak pengalaman. 
Seperti mengingatkan kembali masa-
masa berorganisasi saat di tanah air. 
Aku selalu mengingat kultur diskusi 
international.  Berorganisasi di lem-
baga yang  kulturnya international 
membuat kita memiliki atmosfer 
berbeda dalam hal berkomunikasi. 

Berorganisasi di WSO, 
Mengapa Tidak?

Columbian dinner with the Rector (photo by Wahyu Dewi)
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Di lembaga ini semua pihak belajar 
lebih bijak mendengarkan pihak lain 
yang tengah mengkomunikasikan 
idenya.  Boards Belanda biasanya 
amat straight to the point mengko-
munikasikan ide-idenya.  Kadang 
terdengar kurang bersahabat, tapi 
inilah kultur mereka.  Kadang bila 
mereka tak setuju dengan sebuah 
ide, mereka langsung mengekspresi-
kan ketaksetujuannya.  Sebaliknya, 
bila mereka setuju dengan sebuah 
ide, beragam kalimat support pun 
mengalir.  Bagaimana dengan boards 
negara lainnya? Boards China dan 
India misalnya cenderung diam, 
mendengarkan serta berbicara bila 
dibutuhkan.Board Ghana, Africa, tak 
hanya straight to the point, mereka 
juga mendeskripsikan pendapat 
mereka dengan jelas, dan kadang ter-
kesan repetitif. Sedang Aku sendiri 
memiliki pola  diskusi yang more or 
less equal with boards dari India dan 
China. Perdebatan menjadi menu 
menarik di lembaga ini.  Seringkali 
perang ide terjadi, namun setelah 
perdebatan semuanya kembali nor-
mal. No hard feeling afterward. 

Bahasa Inggris? Bergabung di 
WSO membuatku mendapat tamba-
han sobat dalam beragam nationality. 
Dan ini amat melatih menambah ke-
mampuan berbahasa Inggris. Selama 
ini kan kita tak hanya mengalami ma-
salah dalam menyampaikan idea tau 
pikiran, tapi juga menangkap akses 
yang berbeda-beda, nah selama di 
WSO perbedaan akses itu bisa dise-
lesaikan dengan membaca gesture tu-
buh teman. Namun, lama kelamaan 
kefasihan berdiskusi dalam bahasa 
Inggris pun meningkat. Seperti kata 
pepatah, ala bisa karena biasa. 

Bahasa Belanda. Why not? 
Bergabung dalam WSO berarti siap 
menghadapi surat-surat berbahasa. 
Lalulintas di lakukan dalam bahasa 
Belanda dari dan antar Universitas.
Tidak sekali dua kali kami menyam-
paikan permohonan agar surat diter-
uskan dalam bahasa Inggris, dengan 
alasan boards di tahun kami adalah 
boards yang highly international, tapi 
tetap saja Bahasa Belanda mengisi 
surat-surat tersebut.  Nah tertarik 
dengan WSO?

Sebelum bergabung dengan 

WSO, Aku mengalami pergulatan 
pikiran, terutama karena khawatir 
membagi waktu antara studi dan ber-
organisasi. Namun kemudian kupu-
tuskan bergabung, karena bila tidak 
saat ini, kapan lagi? WSO sendiri 
menyediakan financial compensation 
atau FOS (Financiele Ondersteun-
ing Studenten). FOS diberikan bagi 
boards sebagai kompensasi atas 
kemungkinan mundurnya masa studi 
anggota boards. Padatnya kegiatan 
organisasi kadang membuat kuliah 
lelet.  Tapi semua ini terjawab, 
begitu masa keanggotaan boards be-
rakhir, Aku memperoleh selembar 
sertifikat yang ditandatangani Rektor 
Wageningen University. Organisasi 
WSO tak sekadar organisasi, tapi 
juga media untuk sharing ideas and 
finding the solution for us, for stu-
dents. It`s about rescuing in time of 
needs!  (With special thanks to Iwan 
Setiawan and Herda Bolly for shar-
ing thought )

Wahyu Dewi Tamayanti, 
Master of Biotechnology student, 

Wageningen University
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Oleh: Dwi Hartono

BAKSO. Ya, Bakso.
Makanan favoritku. Selama ta-

hun pertama lalu di Delft makanan 
ini hilang dari daftar menu, karena 
memang gak ada yang jualan bakso di 
sini. Ada sih, bakso beku di toko asia 
Xotus, tapi karena mereknya sama 
dengan yang berbahan varken alias 
daging babi makanya gak berani beli. 

Bakso ini bisa tercicipi saat pasar 
malam besar (Tong Tong Festival) 
bulan Mei lalu di Den Haag di gelar. 
Harganya 6 euro, plus tiket masuk 
ke pasar malam besar 9 Euro. Tapi 
tak apa yang penting bisa menikmati 
makanan favorit ini. Meski rasanya 
jauh dari ekspektasi, tapi saat men-
gunyah tiap pentol baksonya, mm 
pelan-pelan, dihayati, rasanya seperti 
bertemu pujaan hati setelah sekian 
tahun berpisah. Penantian panjang 
terhadap bakso usai sudah.   

Memasuki tahun kedua di Delft, 
saya akhirnya menemukan chopper. 
Alat yang digunakan untuk mengh-
aluskan daging. Harganya 20 Euro, 
sebanding dengan kenikmatan bakso. 
Jadilah kini hari-hari dingin terle-
watkan bersama bakso hangat bua-
tan sendiri. Bila kalian tertarik juga 
menikmati bakso dan ingin membuat-
nya, berikut resepnya.

Bahan Bakso:
• ¼ kg daging tanpa lemak (bisa dag-

ing sapi, ayam, atau ikan)
• Sekitar 50 gr tepung tapioka
• 2 siung bawang putih
• Putih telur dari 1 butir telur
• 1 sendoh teh garam (peres)
• ½ sendok teh merica bubuk
• penyedap secukupnya, sedikit aja 

(bisa pakai kaldu blok atau vetsin 
kalo mau)

• sekitar 50 cc air es/dingin, kalau 
kurang nanti bisa ditambahkan 
saat penggilingan, sedikit demi 
sedikit.

• Khusus untuk bakso sapi tam-
bahkan sekitar 50 gr daging ayam 
tanpa lemak (fillet) agar baksonya 
kenyal, tapi jika tidak, alias mau 
rasa daging sapi murni juga tak 
apa.

Bahan kuah (untuk 4 porsi):
• Disarankan kuah adalah air kaldu 

hasil perebusan tulang sapi. Lebih 
baik dari tulang yang ada daging-
nya sehingga bisa dipakai untuk 
tambahan penyajian (sebagai 
“tetelan” kata orang Jawa). Tapi 
kalo tidak ada ya air putih biasa 
aja. Diperlukan sekitar 1 ½  liter 
(jadi tiap orang bisa makan bakso 
berkuah banyak).

• 3 siung bawang putih
• 3 siung bawang merah
• ½ sendok teh merica bubuk.
• ½  sendok teh kaldu bubuk (disa-

rankan rasa sapi) atau bisa juga 
pakai kaldu blok.

• 1 sendok teh gula pasir
• 1 sendok teh garam

Bahan tambahan untuk penyajian 
akhir:
• Bihun (rendam dengan air panas 

sekitar 5 menit)

• Mie Kuning (rebus dengan air 
mendidih sekitar 3 menit)

• Seledri (potong kecil-kecil)
• Bawang goreng
• Sambel / saos sambel / saos tomat
• Kecap manis

Pembuatan bakso:
1. Potong-potong daging kecil-kecil 

untuk memudahkan penggilingan.
2. Masukkan semua bahan bakso ke 

dalam chopper ini. 
3. Tutup, pasang motornya dan gil-

ing sampai halus. Coba jalankan 
chopper sekitar 1 menit dahulu 
dan cek. Jika adonan terlalu kaku 
tambahkan air es sedikit demi 
sedikit dan giling lagi.

4. Siapkan air hangat/panas dalam 
panci yang akan digunakan untuk 
merebus bakso.

5. Cuci tangan sampai bersih. Ambil 
adonan pakai tangan kiri semen-
tara tangan kanan pegang sendok.

6. Celupkan/basahi sendok dengan 
air biasa agar adonan tidak leng-
ket ke sendok (dilakukan setiap 
adonan terasa nempel di sendok) 
sewaktu membentuk bulatan 
bakso.

7. Remas (“diplotot” kata orang 
Jawa) adonan yang di tangan kiri 
tadi dan ambil dengan sendok, 
adonan yang keluar dari lingkaran 
yang terbentuk oleh jari telunjuk 
dan jempol. Untuk langkah ini di-

All About Bakso
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perlukan pembiasaan agar bentuk 
bakso bisa bulat.

8. Masukkan bakso tadi ke panci 
berisi air hangat yang telah di-
siapkan, lakukan sampai semua 
adonan telah menjadi bulatan.

9. Rebus bakso. Diperlukan waktu 
sekitar 10-15 menit dari saat air 
mendidih sampai bakso matang. 
Sebenarnya bisa ditandai dari 
mengapungnya bakso sebagai 
pertanda telah matang. 

Catatan: pada proses perebusan 
ini akan terbentuk buih-buih di 
permukaan air, buang buih-buih 
ini menggunakan sendok agar air 
rebusan tidak meluap-luap. Air 
sisa rebusan bakso bisa dimanfaat-
kan untuk kuah.

10.Angkat dan tiriskan. 
11.Jika bakso yang dibuat dirasa 

terlalu banyak untuk dikonsumsi 
sekali, setelah bakso dingin bisa 
dilakukan penyimpanan den-
gan memasukkan dalam plastik 
(gunakan plastik bening agar tidak 
bau) dan kemudian masukkan ke 
freezer. Asal pembekuannya baik 
bisa tahan lebih dari seminggu. 
Saat akan mengkonsumsinya 
kembali cukup rendam dengan 
air hangat sampai lunak kembali, 

dan rebus lagi dalam kuah bakso.
Pembuatan kuah:

1. Cincang bawang putih dan bawang 
merah. Sebaiknya tidak diulek 
agar kuah bakso bening. Masuk-
kan ke air kuah.

2. Didihkan kuah dan masukkan 
garam, gula pasir, merica bubuk, 
kaldu bubuk.

3. Saat bakso akan disajikan, rebus 
bakso dalam kuah ini.

Untuk penyajian: ttambahkan garam 
(secukupnya, awas jangan keasinan) 
dan sedikit vetsin/penyedap biar 
rasanya mirip sama yang dijual di 
warung bakso hehe. Kalo gak suka 
vetsin ya gak usah. Berdasar pen-
galaman, dari bakso yang pernah 
aku buat paling enak adalah bakso 
dari IKAN SALMON ... sumpah 
enak banget. Tapi bagi yang bukan 
penggemar ikan mungkin terasa 
agak amis. Aroma amis bisa diredam 
dengan menambahkan jahe pada 
kuahnya. Satu lagi ... ikan salmon 
mahal hehe makanya belinya pas 
diskon harga. 

Dwi Hartono, MSc 
student: Sustainable Processes and 

Energy Technology, 3
ME Faculty, TU Delft)

Inilah hasilnya:

 

Bakso sapi spesial
(pakai tahu putih dan tetelan)

Bakso ayam super 
(pakai telor ayam)

Melayani dan memberi 
dalam cinta!

Jabat erat!  
JONG Indonesia
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Oleh Dian Prasetywati

J a l a n - j a l a n 
terasa makin 
lengang di pagi 
hari Desember 
yang dingin. 
Natal dan libur 
cukup panjang 
tiba di bulan 
yang sama me-

nyebabkan tak banyak hilir mudik 
sepeda di jalur fietspad seperti biasan-
ya. Keheningan juga muncul di parki-
ran sepeda. Kini, sejumlah pengguna 
sepeda lebih leluasa menemukan tem-
pat untuk memarkir sepedanya.  Tapi 
lengang bukan berarti tanpa aman, 
karena di sini, kehilangan sepeda bisa 
saja terjadi.  

Fietsberaad, organisasi promoter 
gerakan bersepeda yang dipelopori 
Kementerian Transportasi Belanda 
melaporkan, dalam kurun waktu 
1985-2000, sekitar 1,3 juta sepeda 
dinyatakan hilang akibat pencurian. 
Angka ini mendudukkan pencurian 
sepeda dalam urutan ke-3 krimini-
litas di Belanda. Amsterdam—salah 
satu kota di sini-- menempati urutan 
pertama sasaran empuk pencurian 
sepeda. Sebanyak 19 persen dari to-
tal kehilangan sepeda terjadi di sini. 
Di tahun yang berbeda, dalam kurun 
2004-2005 dilaporkan kenaikan ang-
ka pencurian dan penurunan tingkat 
pencurian sepeda ini berbanding ter-
balik. Bila pencurian justru semakin 
tinggi, angka ‘insyaf’ penurunan justru 
hanya bergerak di kisaran   1 – 6 pers-
en per tahun. 

Tingginya angka ini tak hanya men-
jengkelkan warga pengguna sepeda 
tapi juga Pemerintah Belanda. Upaya 
pencegahan pun diterapkan, antara 

lain penggunaan chip yang bertujuan 
melacak sejauh mana sepeda itu per-
gi bersama ‘pemilik barunya’. Sistem 
ini telah diterapkan sejak 2007 di-
mana chip dimasukkan dalam rangka 
sepeda, dan selanjutnya dilaporkan 
ke satuan lalu lintas Di kemudian 
hari, jika sepeda tersebut diketahui 
berpindah tangan, pemilik barang 
tersebut akan dikenai denda karena 
dianggap menjadi penadah. Promosi 
penggunaan chip ini bisa dilihat di 
sejumlah tempat seperti agen penjual 
sepeda maupun bengkel sepeda yang 
terdaftar dan bekerjasama dengan ke-
polisian setempat. Selain itu,  pihak 
kepolisian juga menyebarluaskan tata 
cara pengamanan sepeda yang aman, 
misalnya  tiap hunian baru disarank-
an menyediakan ruang parkir sepeda. 

Peraturan tak wajib ini mulai diter-
apkan sejak 2005. Bila dilakukan, 
pemilik hunian akan memegang 
sertifikasi pengamanan rumah (the 
Police Certification Safe Housing). 
Sebuah survey melaporkan, sertifi-
kasi pengamanan rumah ini tidak 
mendapat respon besar dari warga, 
bukan karena mereka tak peduli na-
mun karena pemilik rumah tak me-
nyadari pentingnya penyediaan ruang 
parkir sepeda. Sebagian besar dari 
mereka menganggap, cukup aman 
memarkir sepeda di halaman atau 
cukup di tiang rambut lalulintas atau 
pagar dekat rumah mereka. Namun, 
karena peraturan ini baru seumur ja-
gung, jauh lebih banyak kawasan hu-
nian tanpa tempat parkir sepeda.  

Karine Broer dari Fietsberaad 
menyebutkan angka pencurian tetap 
tinggi karena kurang meratanya fasili-
tas fietsparkeur yang disediakan Ge-
mentee. Hal sama bisa dilihat juga di 
sejumlah kawasan hunian yang min-

im dengan fasilitas bikeshed. Di ka-
wasan ini 30 persen sepeda terlapor-
kan hilang. Lebih dari itu, banyak 
pengguna sepeda tak mawas menin-
ggalkan sepeda hanya menggunakan 
kunci tunggal,  baik berupa kunci ‘U’ 
(kunci yang menempel pada rangka 
sepeda) atau kunci rantai yang di-
pasang terpisah. Penggunaan kunci 
tunggal semacam ini mudah dibob-
ol. Bandingkan dengan penggunaan 
kunci ganda yang butuh waktu untuk 
dipreteli  oleh pencuri. Namun, kun-
ci ganda juga tak akan berhasil bila 
rantai dikaitkan dengan tempat yang 
salah. 

Oleh karena itu, sistem yang diter-
apkan saat ini, penggunaan chip 
justru dinilai sebagai upaya pen-
gamanan paling lemah. Mengapa? 
Karena pemeriksaan nomer registrasi 
jarang dilakukan oleh Polisi setempat. 
Pemeriksaan hanya dilakukan bila 
terjadi insiden, misalnya kecelakaan.  
Fakta lainnya, bukan hanya sepeda 
baru yang dilengkapi chip yang rent-
an untuk hilang tapi juga sepeda-
sepeda keluaran lama tanpa dibekali 
chip identifikasi. Hilang tanpa pernah 
ditemukan kembali.  Sepeda bisa saja 
lenyap saat terparkir di pusat kera-
maian, atau di lingkungan tempat 
tinggal. 

Lalu, bagaimana  cara men-
gamankan sepeda yang benar? Beri-
kut tipsnya :

1. Selalu pastikan sepeda terparkir 
di parkiran sepeda pada posisi yang 
benar. Jika tak menemukan tem-
pat parkir, carilah tiang yang cu-
kup tinggi, atau kaitkan sepeda pada 
batang pohon. Jangan mengkaitkan 
sepeda pada pagar rendah atau tiang 
pendek. Dua tempat ini tak cukup 
kuat menahan sepeda bila pencuri 

Pencurian Sepeda di Belanda
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 Gb.3 gembok model rantai- rawan di 
potong

 

Gb.4 Rantai tidak aman dipasang pada 
rangka dan kait tempat parkir

beraksi menggergajinya.  Jika mampir 
di lingkungan perumahan, masuk-
kan sepeda di posisi bikeshed. Bila 
fasilitas ini tak ada, parkir dan kaitkan 
sepeda di dalam halaman dalam atau 
bila perlu dalam bangunan, hindari 
parkir di luar rumah tanpa diawasi.

2. Gunakan pengaman ganda 
dalam kondisi apapun. Artinya, se-
lain mengunci dengan kunci ‘U’.Gu-
nakan pula rantai yang erbuat dari 
bahan yang solid dan tidak mudah 
digunting. Celah-celah sambungan 
pada rantai dapat menjadi titik rawan 
pencurian. Di disarankan menggu-
nakan rantai dari ulinan kawat baja 
utuh yang tebal bermodel kait. Jika 
menggunakan model rantai, pastikan 
gemboknya tebal dan tidak mudah 
digunting. Harga rantai dan gembok 
ini sekitaran 15 euro lebih. 

3. Kaitkan sepeda pada titik-titik 
aman (rangka, ban, dan rak sepeda/
tiang). Jika mengkaitkan rangka pada 

ban saja, rangka sepeda bisa dilepas-
kan dari ban dan sepeda bisa hilang. 
Jika dikaitkan pada rak saja, rak 
sepeda bisa dipotong atau digergaji. 
Mengamankan rantai pada titik-titik 
tersebut memastikan pencuri sepeda 
berpikir ulang sebelum membobol 
sepeda anda.

4. Pastikan sepeda anda terdaftar 
atau memiliki catatan kepemilikan 
yang bisa diklaim.  Teknologi chip 
yang canggih bisa disubstitusi lebih 
murah dengan membuat kode bar-
code sendiri atau menulis nomer 
seri yang dibuat dan dimasukkan ke 
dalam rangka sepeda. Bila sepeda hi-
lang, masih bisa klaim kepemilikan 
dengan menunjukkan kode seri itu 
kan? 

5. Sebagai langkah terakhir, meng-
ingat rentannya kepemilikan sepeda, 
maka  tawaran fiets verzekering (asur-
ansi sepeda) bisa menjadi sebuah 
pilihan menarik. Untuk opsi ini,  

pastikan  seluruh surat-surat lengkap 
hingga klaim asuransi mudah dilaku-
kan.  Ongkosnya akan tinggi, karena 
pembelian sepeda dilakukan pada 
dealer atau bengkel yang menjamin 
sepeda yang terbeli bukan barang cu-
rian (bisa lebih dari 100 euro untuk 
sepeda bekas). Namun, bila tak ter-
tarik mengasuransikannya jaminan 
surat-surat pembelian sepeda bisa 
menyelamatkan. Usahakan selalu 
menyimpan bukti  penjualan barang 
dari pemilik sebelumnya. Hindari 
membeli sepeda dengan harga tidak 
wajar dari orang yang tidak diketahui 
asal-usulnya. 

Additional resources: www.fiets-
beraad.nl, fietsberaad fact sheets 
(2009) and articles on bicycle thefts 
and by Karine Broer (2005)

Gbr. 1 Sepeda diletakkan di Bikeshed 
tanpa dikunci

 

Gb.2 Sepeda mengandalkan kunci 
tunggal ‘U’

 
Gb.5 Pemasangan rantai pengaman ganda 

yang salah – tidak dikaitkan ke tempat 
parkir

 
Gb.6 Bikeshed
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Pengurus Harian PPI Belanda 2010-2011
1. Sekjen : Reynaldo Rante Allo
2. Wasekjen : Indra Firmansyah
3. Sekretaris 1/Bendahara : Astri Olivia Herlino
4. Sekretaris 2 : Kenang Ina Versiggi

Program Kerja PPI Belanda 2010-2011:
1. Christmas Celebration, Desember 2010
2. Buka Puasa bersama, Summer 2011
3. Temu Eropa antara bulan Februari/Maret 2011
4. Arisan Bersama PPI Belanda, setiap 2 bulan sekali. 
Bulan Januari diadakan di Tillburg. Arisan Perdana telah diadakan pertama kali di Deventer.

 DREaM is an annual Interna-
tional Students Summer Program 
that UGM has. Its first time to be 
held was at 2009 and got a lot of 
attention from a lot of internation-
al students from many countries. 
In 2010, DREaM also attracted a lot 
of attention from international stu-
dents to be the part of this event. 
It was amazing and very allur-
ing that makes us believe to have 
another event next year named 
DREaM 2011. 

In DREaM 2011, the theme will 
be ‘Social Entrepreneurship: On 
the Move!’ and it will capture the 
importance of social entrepreneur-
ship role in development of our 
society, as it has a correlation with 

the University mission to contrib-
ute to the society. Furthermore, a 
social enterprise performs as an 
agent of change that improves 
system, discovers and spreads new 
strategies, and enhances solutions 
based on the involvement of lo-
cal change makers. By doing this, 
understanding of the importance 
of social entrepreneurship will 
increase inside the participants’ 
mind and the experience will be 
very useful for them to empower 
their own society. Purposes of this 
program are:

To promote social responsibil-
ity and involvement among youth 
To forge and expand partnership 
among social entrepreneurs To 

UGM 3rd Annual International Students 
Summer Program: DREaM 2011  
‘Social Entrepreneurship: On the Move!’

raise understanding of our di-
verse globe

DREaM 2011 will be held in the 
middle of July 2011 at University 
of Gadjah Mada, Yogyakarta. 
In this event, the activities will 
be in the form of social entre-
preneurship lectures given by 
the professionals, internship in 
some institutions that have social 
entrepreneurship programs, com-
munity service, and social events, 
include field trips to several cool 
places in Yogyakarta. 

The information about DREaM 
2011 can be seen in  http://oia.
ugm.ac.id/dream or contact us via 
email in  ugm.dream2011@gmail.
com. 


