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SELAMA hidupnya Gus Dur dikenal sebagai so-
sok kontroversial. Tapi menariknya, sepeninggalnya
sisi kontroversial tersebut justru menjadi katalisator
tumbuh kembangnya sikap toleran, konsep
pluralisme, dan gerakan anti-diskriminasi dalam
masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan banyak
orang menjadikan pemikirannya sebagai sumber
rujukan. Terutama rujukan dalam perjuangan
membela hak-hak hidup siapa pun yang terancam
oleh dogmatisme keagamaan, chauvinisme, dan

nasionalisme sempit.
Buku berjudul ”Jejak

Sang Guru Bangsa” ini ha-
dir mengupas tuntas sepak
terjang dan pemikiran
brilian Gus Dur. M. Hamid
menyebut Gus Dur seba-
gai guru bangsa. Gus Dur
mengajarkan toleransi

sebagai sikap yang mutlak dimiliki setiap warga
negara. Dengan toleransi akan terwujud kerukunan
hidup di dalam sebuah negara yang terdiri dari
berbagai suku, agama, ras, dan golongan.

Pasca bergulirnya reformasi, mungkin tidak ada
tokoh yang begitu kontroversial selain Gus dur. Cendi-
kiawan Islam kelahiran Jombang ini menjadi salah
satu, atau jika bukan memang satu-satunya tokoh
yang berhasil mendobrak banyak hal tabu warisan
Orde Baru. Bayangkan saja, ketika menjabat Presiden,
Gus Dur dengan celetukan khasnya,†‘Gitu aja kok
repot’, secara enteng memperbolehkan warga
keturunan Tionghoa merayakan Imlek. (hlm. 23)

Sebelumnya, melalui keputusan Inpres No. 14 th
1967 pemerintah orde baru melarang semua ben-
tuk ekspresi keagamaan dan adat Tionghoa di muka
umum. Bahkan pada masa itu, mereka diharuskan
memakai nama Jawa di samping nama Tionghoa
yang disandangnya.

Baru pada masa Gus Dur, warga etnis Tionghoa
tersenyum lebar karena benar-benar merasakan
kebebasan. Gus Dur mencabut Inpres yang
dikeluarkan oleh Orde Baru dan mengeluarkan
Peraturan Pemerintah No. 6. Th 2000. Gus Dur juga
menetapkan tahun baru Imlek menjadi hari libur
nasional sebagaimana tahun baru dan hari raya
agama-agama lain di Indonesia.

Selanjutnya, Gus Dur menyelamatkan nasib
korban politik anak cucu PKI. Pasalnya, ia berhasil
menghapus cap PKI pada KTP orang-orang mantan
tahanan politik itu. Sebuah keputusan yang bahkan
belum terpikirkan oleh tokoh-tokoh reformasi lainnya.

Sudah menjadi ciri khas Gus Dur selalu tampil
terdepan dalam melakukan pembelaan pada kaum
minoritas. Pembelaannya terhadap setiap peristiwa
yang terjadi selalu disertai dengan pengamatan yang
akurat, mendalam hingga pada akar permasalahan.
Selain kasus Tionghoa dan PKI, kondisi serupa
terlihat ketika Gus Dur tampil di garda terdepan
membela kelompok minoritas, Ahmadiyah.

Universalitas
Bukan semata membela HAM, Nasionalisme Gus

Dur pun tidak diragukan lagi. Ia selalu berpegang
teguh pada prinsip-prinsip kebangsaan yang telah
dibakukan para pendiri Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI), yang tertuang dalam pancasila
dan UUD 1945 tanpa bisa ditawar lagi.

Karakter Gus Dur ini tidak lepas dari konstruksi
lingkungan di mana ia hidup. Ia terlahir dari rahim
keluarga yang menjunjung tinggi nasionalisme. KH.
Hasyim Asy’ari (kakek) dan Wahid Hasyim (ayah)
keduanya merupakan pelopor perjuangan kenega-
raan dan kebangsaan sejak zaman kolonialisme
hingga Orde Lama. Kedua tokoh inilah inspirator
sekaligus pembentuk karakter Gus Dur dewasa.

Gus Dur tidak pernah mengedepankan ke-
pentingan pribadi, keberpihakan dan pembelaan ter-
hadap orang Tionghoa dan kaum minoritas lainnya,
serta sikap dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Inilah yang menjadikan Gus Dur selalu
terlihat romantis (kasih-sayang) terhadap siapapun
dan dari golongan manapun.

Perjuangan Gus Dur pada prinsipnya bersumber
dari pemikirannya yang universal dan toleran. (hlm.
54) Nilai-nilai universal dan toleran dalam Islam
baginya adalah muatan dari ajaran Islam yang
mengedepankan kepedulian terhadap nilai-nilai
kemanusiaan dan keterbukaan.

Titik tolak pemikirannya inilah yang membawa
Gus Dur pada pandangan bahwa Islam sebagai
sebuah ajaran perdamaian, penghormatan pada
manusia, dan universalitas. Bukan sebaliknya, Islam
sebagai agama yang bersifat skeptik dan inklusif.
Bagi Gus Dur, kedamaian dan penghormatan bukan
semata milik golongan atau agama tertentu, namun
kedamaian dan penghormatan milik setiap manusia.

Di tengah gencarnya aksi vandalisme dan
premanisme yang mengatasnamakan agama, buku
setebal 156 halaman ini mengajak kita meneladani
tokoh yang selama hidupnya gigih berjuang untuk
menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama
dan bernegara, Gus Dur.

Buku ini juga berpesan kepada kita agar melanjut-
kan perjuangannya guna menciptakan negara ge-
mah ripah loh jinawi dan Islam†rahmatallil alamin. (*)

KENAIKAN harga LPG
(Liquefied Petroleum Gas)
atau ––gas minyak bumi
yang dicairkan – menjadi
persoalan sosial-finansial
pasca-BBM dinaikkan 22
Juni 2013 tahun lalu. Ber-
bagai kecaman dan hujatan
kepada Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono ber-
munculan saat itu. Begitu
pula dengan kenaikan har-
ga LPG hingga 40-60 persen
dari 1 Januari 2014 kema-
rin yang dinilai mencekik
rakyat. Memang benar har-
ga yang sangat tinggi sa-
ngat memberatkan rakyat
jika dibanding pendapatan
rakyat yang sangat minim
dan kecil. Apalagi uang rak-
yat banyak dikorupsi me-
lalui dana anggaran publik
yang digunakan untuk ke-
pentingan pribadi.

Selain dinilai mencekik
leher finansial rakyat dan
itu kenyataannya memang
demikian, seakan kenaikan
harga LPG tersebut sebagai
upaya untuk menglihkan
isu korupsi belaka. Atau
ada yang beranggapan bah-
wa kenaikan harga tersebut
sebagai upaya untuk ban-
cakan dana politik. Jika ki-
ta tarik benang merahnya,
masyarakat mayoritas ti-
dak setuju jika LPG dinai-
kkan. Namun, kendatipun
demikian, meski rakyat me-
miliki lembaga perwakilan
legislatif suaranya tidak
pernah terdengar begitu ce-
rah di tengah-tengah hege-
moni politik kekuasaan.

Tidak ada guna lah pada
intinya jika rakyat berbica-
ra kepada lembaga legislatif

tentang kondisinya, ten-
tang keinginannya. Seka-
rang tahun 2014 yang di-
simpulkan sebagai tahun
politik, dan memang seperti
itu kenyataannya. Maka
dari itu, rakyat dalam
menghadapai dua transisi
suara tak terdengar mulai
kenaikan harga BBM hing-
ga harga LPG yang dinaik-
kan tidak usah berkeluh ke-
sah lagi. Kelak memilih pe-
mimpin jangan hanya ka-
rena uang dan janji-janji po-
litikus yang bagaikan rubah
sedang menyeringai itu.
Rakyat harus memiliki ko-
mitmen dan pendirian yang
independen dalam menen-
tukan para wakilnya agar
nasib di masa depana tam-
pak begitu cerah.

Sebenarnya persoalan
harga LPG naik bukan hal
urgen jika masyarakat mau
berpikir lebih kreatif dan
penuh pertimbangan. Se-
menjak tidak ada LPG,
masyarakat kita semua bi-
sa memasak, menggoreng,
dan merebus apapun. Ten-
tu itu berangkat dari ide
kreatif pendahulu kita da-
lam membuadayakan buda-
ya masak secara alamiah
tanpa menggunakan gas
yang bahayanya lebih besar
daripada kayu bakar. Bu-
daya mendapur ketika LPG
tercipta menghilang begitu
saja, dapur akan lenyap.
Bagaimana tidak? Ibu-ibu
bisa masak dimana saja wa-
laupun tanpa wahana da-
pur. Di dalam rumah, di
ruang tamu, dan bahkan di
dalam kamar pribadi bisa
memasak.

Budaya dapur harus
bangkit kembali. Rakyat ti-
dak harus bergantung ke-
pada LPG lagi hanya untuk

urusan memasak, menggo-
reng, atau merebus bahan
mentah. Ada banyak cara
untuk memasak dan meng-
hidupkan budaya dapur
yang tidak harus menge-
luarkan dana banyak. Sa-
lah satunya menggunakan
kayu bakar atau kompor
minyak tanah atau meng-
gunakan energi alternatif
dengan memanfaatkan gas
metana dari Tempat Pem-
buangan Akhir Supit Urang
seperti yang dilakukan oleh
masyarakat kelurahan
Mulyorejo Kota malang
(Tempo.co: 08/01/2014).

Kita tidak harus berkeluh
kesah hanya persoalan LPG
naik. Jika harga LPG me-
mang tetap naik, setidak-
nya kita lebih optimis dan
semangat untuk bekerja
lebih maksimal guna me-
ngepulkan dapur dengan
gas-gas modern tersebut.
Biarlah harga LPG melam-
bung, asal rakyat mampu
membeli dan segalanya
terpenuhi dengan kebija-
kan pemerintah dan krea-
tivitas rakyat itu sendiri.

Belenggu Komaruddin
Hidayat (2013:55) menga-
takan dengan perumpama-
an bahwa ada seekor bu-
rung beo yang memiliki bu-
nyi indah dan merdu me-
nyerupai manusia yang
dipelihara selama dua ta-
hun. Tetapi ketika sudah
tiba masa untuk dibebas-
kan dengan dibukakan pin-
tu sangkarnya, ia tidak mau
keluar sama sekali. Ke-
mungkinan besar ia takut
untuk leluasa menikmati
kebebasan yang penuh de-
ngan persaingan ketat.

Sebenarnya untuk mele-
pas burung itu ada kekha-
watiran yang sangat dalam.

Ketika burung itu dilepas
khawatir tidak mendapat
makanan akibat persaing-
an hebat apalagi di daerah
Jakarta yang penuh dengan
persaingan bebas dan jauh
dari hutan atau ditangkap
oleh orang lain yang tak
bertanggung jawab. Ia lebih
memilih di dalam sangkar,
ia nyaman dalam sangkar
meski berada dalam ke-
kangan.

Apa yang terjadi pada
burung beo itu, sesungguh-
nya sering kali menimpa
anak manusia. Bahwa se-
seorang yang sudah lama
tinggal di zona nyaman
(comfort zone), tidak berani
melakukan perubahan un-
tuk mencari kehidupan ba-
ru yang lebih luas dan me-
nantang. Ini pernah terjadi
pada penghuni penjara
yang sudah 20 tahun men-
dekam di rumah tahanan,
ketika hari pembebasan
tiba, bukannya kegembira-
an yang muncul malah
kegamangan menapakkan
kaki ke alam bebas. Dia me-
rasa malu, takut, dan ga-
mang membangun pergau-
lan baru dan mencari pe-
kerjaan baru. Akhirnya dia
memilih melamar kerja
sebagai tukang kebun ru-
mah tahanan yang suasa-
nanya sudah menyatu de-
ngan dirinya.

Kenaikan harga LPG
yang dianggap meresahkan
rakyat itu tak lain karena
mereka telah terbelenggu
telalu lama dalam sangkar
modernitas dan tak mampu
membuat hal-hal baru yang
lebih kreatif dan efektif di
bidang kebutuhan rumah-
tangga. Dalam hal utama-
nya kebutuhan untuk da-
pur. Jadi, hakikatnya rak-

yat masih terbelenggu oleh
LPG dan tak mau lepas da-
rinya. Rakyat sebenarnya
bisa diibaratkan dengan bu-
rung beo tadi, atau dengan
tahanan yang menghuni
jeruji besi selama 20 tahun
tersebut.

Ketika ketergantungan –
yang pada hakikatnya itu
belenggu – sudah meracuni
kehidupan, maka untuk ke-
luar darinya memang sa-
ngat sulit. Kegamangan ke-
butuhan hidup tak dapat
terpenuhi hanya harga LPG
naik menjadi hantu yang te-
rus berdatangan tiap mim-
pinya dalam bayang-ba-
yang masa depan. Padahal
rakyat meski tanpa LPG
akan tetap bisa mengepul-
kan dapur-dapurnya. Ja-
ngan biarkan diri kita da-
lam kenyamanan belenggu
kehidupan. Maka dari itu,
kesadaran untuk berpikir
lebih kreatif lagi guna
mengepulkan dapur-dapur
untuk kebutuhan sehari-
hari harus dibiasakan agar
ketika dihadapkan pada
satu persoalan pelik kita
tidak mudah mengeluh dan
putus asa. (*)

“ITU manusia engga bersyukur.
Kalau sudah tersangka kan ha-
rusnya menundukkan kepa-
la,” begitu kata Ruhut Si-
tompul, Juru Bicara Par-
tai Demokrat.

Ruhut menyatakan
hal itu mendengar ko-
mentar mantan Ketua
Umum Demokrat Anas
Urbaningrum usai
menjalani penahanan
oleh Komisi Pembe-
rantasan Korupsi
(KPK). Anas ditahan�
usai menjalani peme-
riksaan penyidik KPK,
Jumat (10/1/2014) petang.

Dalam pernyataan sing-
kat setelah diperiksa, Anas
menyampaikan beberapa pe-
san multitafsir, antara lain
mengucapkan rasa terima kasih ke-
pada Presiden Susilo Bambang Yu-
dhoyono dan beberapa penyidik
KPK yang telah memeriksanya. Ti-
dak tampak ada penyesalan atas
kasus korupsi yang telah menye-
retnya. Apalagi permintaan maaf.
Yang ada kesan perlawanan dan
penolakan atas tindakan hukum
terhadapnya.

Menundukkan kepala yang ber-
arti semacam penyesalan, merasa
malu, atau pengakuan bersalah se-
pertinya juga bukan merupakan si-
kap para koruptor atau tersangka
koruptor di negeri ini. Bila kita per-
hatikan dalam beberapa tahun ter-
akhir, sulit menemukan koruptor
yang menyesal, apalagi meminta
maaf. Entah kepada publik, kolega
atau keluarga.

Beberapa orang memang disebut-
kan menangis saat ditangkap apa-
rat KPK. Seperti Subri, Kepala Ke-
jaksaan Negeri Praya, Lombok Te-
ngah, NTB, yang ditangkap tangan
pada 15 Desember 2013 dalam ka-
sus suap. Subri tertangkap tangan
seusai menerima uang tunai 16.400
dollar AS atau setara Rp 190 juta
dan Rp 23 juta.

Subri ditangkap bersama seorang
wanita pengusaha Lusita Ani Ra-
zak (LAR) di sebuah hotel di ka-
wasan Senggigi, Mataram, Pulau
Lombok, Sabtu (14/12), sekitar pu-
kul 19.15 Wita. “Dia (Subri) me-
nangis saat dibawa petugas KPK,”
kata seorang pejabat KPK.

Terdakwa kasus suap The Master
Steel, Muhammad Dian Irwan Nu-

qishra juga menangis saat menyam-
paikan pleidoi. Dia menangis saat
menyampaikan permintaan maaf
kepada keluarganya. “Karena ma-
salah hukum ini mereka berpisah
entah berapa lama,” jelas Dian
dengan terisak-isak di Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di
Jakarta, 10 Desember 2013.

Politisi Partai Golkar, Zulkar-
naen Djabar, meminta maaf kepada
seluruh keluarga besar, kerabat,
para kader, hingga pimpinan Partai
Golkar dan organisasi massa tem-
pat dia bergabung terkait terjerat-
nya dalam kasus dugaan korupsi
di Kementerian Agama.

“Mungkin kaget, shock dengan
peristiwa ini. Terimalah maaf dari
saya karena saya juga kaget. Seba-
gai manusia biasa, saya tidak lepas
dari kelemahan, kekurangan,” kata
Zulkarnaen saat jumpa pers di
Gedung Kompleks Parlemen Sena-
yan, Jakarta, 2 Februari 2012.

Permintaan maaf juga terdengar
dari Gubernur Riau Rusli Zainal.
Dia menyampaikan permohonan
maaf secara terbuka kepada ma-
syarakat di daerahnya, setelah
dirinya ditetapkan sebagai tersang-
ka kasus korupsi oleh Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK). “Izin-
kan saya memohon maaf atas hal
yang tidak bisa saya capai, dan se-
gala kesalahan-kesalahan saya,”

katanya dalam pidatonya saat
memimpin apel akbar di kantor
Gubernur Riau, Pekanbaru, 11
Februari 2013.

Hanya beberapa gelintir orang
itulah yang bisa kita lihat seperti
menyesali perbuatan kriminalnya.
Beberapa orang lain tampak me-
minta maaf, tetapi kesannya se-
tengah-setengah, tidak tulus.
Senyum justru terlihat mendomi-
nasi penampilan para koruptor.

Apa itu semua menunjukkan si-
kap pejabat dan aparat, atau warga
secara umum negeri ini? Apakah
ini potret karakter bangsa ini?

Menggelisahkan memang. Ada
semacam sikap kompromis terhadap
korupsi, yang sering disebut sebagai
kejahatan luar biasa itu. Ini bisa
dilihat dari seruan Presiden Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta
agar kader partainya meminta maaf
kepada publik atas kasus korupsi
yang menyeret mantan Presiden PKS
Luhfi Hasan Ishaaq.

Seruan Anis Matta itu dikritik oleh
adik Luthfi Hasan Ishaaq, Faisal Ha-
san Ishaaq. Dia  mempertanyakan
seruam untuk meminta maaf kepada
masyarakat Indonesia, khususnya
para konstituen partai bulan sabit
kembar itu terkait kasus dugaan
korupsi pengaturan kuota impor
daging sapi di Kementerian Perta-
nian yang menjerat Luthfi dan ko-

leganya Ahmad Fathanah.
“Saya sebagai keluarga cuma

keberatan dengan pernyataan Pre-
siden Anis Matta, presiden PKS.
Buat kita, kurang etis itu dinya-

takan sebelum vonis dijatuhkan,”
ujar Faisal di KPK, Jakarta,
12 Desember 2013.

Sampai di sini, mungkin ada
yang bertanya: Apakah nanti
setelah keputusan tetap dari
pengadilan yang menya-
lahkan terdakwa tersebut
akan meminta maaf. Si-
lahkan bagi mereka yang
ingin ramal-meramal.
Tetapi dari banyak korup-
tor yang sudah terbukti
bersalah hingga tingkat
kasasi, tetap tak ada per-

mintaan maaf.
Keterlaluan? Kepala sama

hitam, isinya tentu bermacam-
macam. Apalagi ada ketentuan

undang-undang, mantan koruptor
atau kriminal lain boleh maju (lagi)
dalam pemilihan umum.

Peneliti dari Center for Electoral
Reform (Cetro), Refly Harun, me-
nilai diloloskannya pasal bekas na-
rapidana koruptor maju dalam
pemilihan umum tidak bisa dielak-
kan. Sebab, hal itu sudah diatur
berdasarkan putusan Mahkamah
Konstitusi pada tahun 2009.

Putusan ini membolehkan mantan
terpidana dengan ancaman hukuman
lima tahun penjara atau lebih menjadi
peserta pemilu. “Hanya, kalau mau
maju, mereka harus menyampaikan
permintaan maaf secara terbuka pada
publik,” ujar Refly saat dihubungi
Kamis, 2 Februari 2012.

Menurut Refly, meski boleh menca-
lonkan diri, bekas napi koruptor harus
secara terbuka mengakui kepada
publik bahwa mereka telah melakukan
tindakan korupsi. Hal ini, menurut
dia, jauh lebih berpengaruh terhadap
koruptor ketimbang hanya larangan
maju. “Pernyataan terbuka ini akan
menimbulkan efek jera pada pejabat
publik untuk korupsi.”

Refly mengatakan, saat ini yang di-
butuhkan adalah mekanisme penga-
turan permintaan maaf dan penga-
kuan dari koruptor. Dia menyarankan,
setelah RUU Pemilu disahkan, KPU
segera mengatur mekanisme per-
mintaan maaf caleg bekas narapidana
korupsi. “Poin terpenting minta maaf
dan diumumkan ke publik,” ujar Refly.

Kita saksikan bersama bagaima-
na praktiknya.

(dph_djoko@yahoo.com)
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