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PENGANTAR PENULIS

Segala puji hanya bagi Allah swt, karena atas rahmat dan 
kekuatan yang telah diberikanNya maka buku yang ada 
di tangan pembaca ini dapat diselesaikan meski masih 
belum memenuhi unsur kesempurnaan. Sebagai karya 
manusia buku ini tidak mungkin ideal, tetapi bukan 
lantas karya ini tidak bermanfaat karena secuil apapun 
suatu idea tau gagasan dipastikan bisa berkontribusi 
bagi kehidupan sepanjang kita ikhlas untuk membaca 
dan mengimplemntasikannya dalam setiap sudut 
kehidupan.

Buku ini adalah serpihan-serpihan ide dan pikiran 
penulis yang dirangsang oleh realitas pelayanan publik 
birokrasi, kehidupan politik, fenomena komunikasi, dan 
dinamika sosial-budaya yang teramati dan dirasakan. 
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Birokrasi menjadi identitas dan profesi yang senantiasa 
“seksi” untuk dibicarakan karena eksistensinya yang 
banyak diekspektasikan oleh public untuk memberi 
pelayanan terbaik. Namun sebagai manusia, para birokrat 
juga memiliki sisi subjektifitas yang membuat mereka 
terlihat beragam dari segi komunikasi, cara merespon 
fenomena politik, gaya dalam memberi pelayanan, 
serta perilakunya dalam kehidupan sosial dan budaya. 
Fenomena dan dinamika seperti inilah yang coba 
direkam dan dianalisis oleh penulis dalam buku ini.

Berkaitan dengan hal tersebut maka isi buku ini 
diklasifikasi menjadi empat bagian yang selalu terkait. 
Pada bagian awal tersedia sebelas tulisan yang terkait 
dengan pelayanan public, seperti birokrasi yang sinergis, 
inovatif, dan sensitive membaca persoalan masyarakat; 
birokrasi yang cerdas membuat kebijakan; pola pikir 
birokrasi, dan berbagai isu lainnya yang memiliki 
korelasi dengan rutinitas birokrasi. Pada bagian kedua 
diakamodir tujuh tulisan tentang kaitan antara fenomena 
politik dengan birokrasi, seperti; Indeks Demokrasi, etika 
dalam berpolitik, informasi korupsi, investasi politik, 
politisi dan calon kepala daerah perempuan, dan seputar 
permasalahan kontestasi politik di daerah. 

Pada bagian ketiga yang diberi judul “Gemilang 
Komunikasi” disimpan enam tulisan yang semua 
berbicara tentang komunikasi dalam hubungannya 
dengan birokrasi, seperti etika komunikasi pemimpin 
dan beberapa artikel yang relevan lainnya. Dalam bagian 
akhir buku ini tersaji sepuluh artikel yang terkait dengan 
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aspek sosial dan budaya seperti; kesalehan sosial yang 
harus didesininasikan oleh birokrasi, kebijakan pariwisata 
dalam hubungannya dengan budaya dan masyarakat, 
serta beberapa tulisan menarik lainnya. 

Hampir seluruh isi buku ini seluruhnya terkait dengan 
birokrasi; pelayanan public birokrasi, proses politik 
pemerintahan, komunikasi birokrasi, dan sepak terjang 
birokrasi di bidang sosial-budaya. Bila semua catatan 
catatan kritis yang ada dalam buku ini diperhatikan dan ide 
cemerlang dari setiap topic yang ada diimplementasikan 
oleh birokrasi maka mimpi akan terwujudnya birokrasi 
gemilang akan menjadi kenyataan. Birokrasi gemilang 
dalam hal ini dimaknai sebagai birokrasi yang hadir 
dengan performa terbaik dalam memberikan pelayana 
public, birokrasi yang kreatif menfasilitasi pembangunan 
daerah, birokrasi yang memberi ruang partisipasi public 
dalam mengisi ruang pembangunan daerah, dan 
birokrasi yang bisa mengelola potensi daerah untuk 
menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Birokrasi gemilang pasti terkonotasi dengan aspek 
yang baik sehingga hanya birokrasi gemilang yang 
menghindari diri dari perilaku-perilaku tidak terpuji, 
baik saat bertugas sebagai pelayan masyarakat dan juga 
kala berinteraksi sosial di tengah masyarakat. Buku ini 
bukan satu-satunya referensi untuk menjadi birokrasi 
gemilang. Tapi paling tidak lewat buku ini para birokrat 
bisa ambil beberapa poin penting yang dapat dijadikan 
sebagai modal untuk menjalankan tugas sebagai pelayan 
masyarakat.
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Merangkai serpihan tulisan menjadi sebuah 
buku seperti ini bukanlah hal yang mudah karena 
membutuhkan ketelatenan. Penulis sangat berterima 
kasih karena telah dibantu oleh editor telaten. Ibu 
Suhadah, M.Si telah menjalankan tugasnya sebagai 
editor yang penuh kecermatan dan kehati-hatian dalam 
membaca setiap kalimat dari semua artikel yang ada. 
Kepada Harian Lombok Post yang telah menyiapkan 
kolom khusus di halaman pertama selama dua tahun 
saya ucapkan terima kasih. Hampir semua tulisan yang 
ada dalam buku ini adalah artikel yang telah dimuat 
selama lebih kurang dua tahun dalam rubrik yang oleh 
Harian Lombok Post menamainya dengan rubric “Sudut 
Pandang”. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada 
semua pihak yang telah berkontribusi bagi hadirnya buku 
ini sejak awal hingga akhir. Semoga buku sederhana ini 
bisa menginspirasi pembaca sekalian. Aamiin…    

    Mataram, Oktober 2018

    Penulis,

    Dr. H. Kadri, M.Si
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BIROKRASI SINERGIS 

Saya berSyukur karena sudah menghadiri paling tidak tiga 
forum diskusi yang kontributif dengan topik berbeda 
dalam kurung waktu sebulan. Salah satu poin yang sama 
dari forum-forum tersebut ada pada kata “sinergi”, yang 
dijadikan sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan 
persoalan yang tengah dihadapi, sekaligus dapat 
dijadikan sebagai garansi untuk meraih sukses bersama 
di masa depan.

Sinergi menjadi kata kunci yang “wajib” diterapkan 
dalam setiap aktivitas yang melibatkan banyak unsur 
dengan berbagai karakter dan kepentingan di dalamnya. 
Dalam konteks pemerintahan misalnya, sinergi antar 
kementerian atau SKPD menjadi keharusan birokrasi 
untuk menjamin program atau visi dan misi pimpinan 



dapat diwujudkan. Bahkan sampai pada skop organisasi 
terkecil pun tidak bisa mengabaikan sinergitas kala 
menjalankan aktivitas kelembagaan secara kolektif.

Acap kali terbengkalainya program dalam suatu 
organisasi disebabkan minimnya sinergitas di antara 
anggotanya. Bisa dibayang betapa tidak karuannya 
program lembaga bila masing-masing unsur pimpinan 
yang ada di dalamnya berjalan sendiri tanpa koordinasi 
dan sinkronisasi program yang mereka kerjakan. Setiap 
pimpinan merasa hebat karena telah bisa merealisasikan 
agenda di bagian mereka sendiri, padahal sangat 
mungkin bahwa apa yang dilakukan misorientasi karena  
kontraproduktif dengan program di bagian lain. Atau 
capaian yang sudah di raih oleh satu bagian akan kembali 
ke titik nol karena tidak bergeraknya program dari unit 
yang lainnya. Dalam konteks inilah pentingnya koordinasi 
dan mensinergikan program dengan unit lain yang ada 
dalam organisasi atau di luar lembaga sekalipun.

Sinergitas tidak hanya dihajatkan untuk bisa 
mengatasi beragam persoalan dalam setiap lembaga, 
tetapi juga bermanfaat untuk mempercepat tercapainya 
tujuan bersama dan untuk bisa sukses dan meraih 
keuntungan berjama’ah. Dalam persoalan illegal loging 
misalnya, tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan dan 
keberanian Dinas Kehutanan untuk memastikan seluruh 
hutan tetap lestari tanpa pembalakan liar terhadap 
kekayaan hutan, tetapi membutuhkan komitmen  yang 
super tinggi dari pihak polisi hutan, aparat keamanan 
seperti kepolisian dan TNI, serta berbagai unsur lainnya 
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baik di internal pemerintah daerah mapun lembaga-
lembaga vertikal yang relevan.

Memberantas illegal loging tidak hanya memikirkan 
pencuri kayu, tetapi sangat perlu mengurus nasib 
masyarakat lingkar hutan agar mereka sejahterah 
dan memiliki kemampuan untuk menjaga kelestarian 
hutan. Persoalan kesejahteraan komunitas lingkar hutan 
menjadi masalah yang hingga saat ini belum tuntas 
diselesaikan. Di NTB misalnya, dalam catatan Dinas 
Kehuatanan provinsi ini (Lombok Post, 22 Oktober 2016) 
bahwa 40 persen warga miskin pedesaan di NTB adalah 
penduduk yang tinggal di kawasan hutan. Dengan 
data sederhana ini saja sudah cukup untuk menjadikan 
masyarakat lingkar hutan sebagai target utama yang 
harus diberdayakan. 

Dalam persepektif kejahatan, data tersebut di 
atas memungkinkan bahwa komunitas lingkar hutan 
merupakan masyarakat yang rentan dengan godaan para 
pencuri kayu sehingga sangat mudah mereka bisa ditarik 
menjadi bagian dari komplotan para pelaku illegal loging. 
Memberdayakan komunitas lingkar hutan tidak cukup 
dengan menghimbaunya atau menceramahinya dengan 
dalil-dalil agama, tetapi juga diperlukan pemberdayaan 
nyata yang bisa merubah nasib mereka dari miskin ke 
berada (berkecukupan). Untuk mewujudkna hal ini, butuh 
intervensi dari dinas atau SKPD lainnya. Sebut misalnya 
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, 
atau Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, atau 
dianas-dinas lainnya yang relevan. 
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Pada persoalan-persoalan yang berhubungan 
langsung dengan masyarakat lainnya memerlukan 
sinergi yang tidak kalah sengitnya. Dalam persoalan 
kebersihan dan sampah misalnya, sangat membutuhkan 
sinergi maksimal dari unsur terkait. Menyelesaikannya 
tidak cukup dengan menambah anggaran pada dinas 
kebersihan, tetapi perlu mengintervensi dengan 
penguatan program dinas atau unit terkait lainnya 
seperti; Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, 
Dinas Pendidikan, dan SKPD yang relevan lainnya. 
Menyelesaikan persoalan sampah tidak hanya 
menyingkirkan sampah, tetapi juga menghilangkan sifat 
dan sikap kotor/jorok dari masyarakat. Dalam konteks 
inilah sinergitas lintas SKPD menjadi prioritas untuk 
dilakukan. Sinergi yang tidak kalah pentingnya terkait 
dengan sampah adalah lintas daerah karena hampir 
semua kota (seperti DKI dan juga  kota Mataram NTB) 
membuang sampahnya di kabupaten tetangga. 

Di samping mendorong penyelesaian masalah, 
sinergi antar birokrasi juga diharapkan mampu 
mempercepat pembangunan atau mewujudkan inovasi-
inovasi dalam program bersama yang mereka akan 
lakukan. Dalam pembangunan desa misalnya, tidak lagi 
sekedar mengandalkan kemampuan dan potensi desa 
sendiri, tetapi juga memerlukan sinergi dengan desa-
desa lainnya yang terdekat dan memiliki kesamaan 
komitmen untuk berinovasi dalam pembangunan. Pola 
dan model pembangunan seperti inilah yang belakangan 
dikenal dengan pembangunan desa berbasis kawasan 
atau pembangunan kawasan perdesaan.          
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Esensi pembangunan sesungguhnya ada di desa, 
karena birokrasi inilah yang berhadapan langsung 
dengan masyarakat. Membangun desa secara sinergis 
dengan desa lainnya dalam bingkai kawasan perdesaan 
merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi ego sektoral 
masing-masing desa sekaligus untuk mengoptimalkan 
potensi yang ada di desa. Masing-masing desa selama 
ini kebanyakan masih berjalan sendiri untuk mengurus 
wilayahnya. Pembangunan berbasis kawasan dapat 
mendorong mereka untuk duduk dan menyusun agenda 
bersama guna mengoptimalkan potensi yang mereka 
miliki.

Bila setiap desa memiliki kesadaran untuk 
membangun secara sinergis dengan desa lainnya, maka 
soliditas antardesa bisa terwujud; soliditas untuk terus 
bersama mewujudkan kawaaan yang aman tanpa konflik, 
soliditas untuk melawan segala gangguan terhadap 
kawasan dari “penjahat-penjahat” luar desa, dan  soliditas 
untuk berkomitmen memberdayakan masyarakat desa 
sehingga keluar dari lingkaran kemiskinan. Semoga…
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BIROKRASI INOVATIf

Menjadi Salah Seorang dewan juri dalam lomba inovasi 
pelayanan publik eNTeBeNOVIK tahun 2017 yang 
diselenggarakan Biro Organisasi provinsi Nusa Tenggara 
Barat (NTB) telah melengkapi pemahaman saya tentang 
kinerja birokrasi di provinsi NTB. Banyak karya kreatif 
dan best practices dari para birokrat yang bermanfat bagi 
masyarakat terutama yang membutuhkan pelayanan 
atau yang bersentuhan dengan pemerintah daerah. 
Inovasi yang dilakukan pun terdiri dari beragam jenis 
dan kategori seperti inovasi di bidang tata kelola 
pemeritahan, pemanfaatan Informasi dan Teknologi, 
pelayanan langsung kepada masyarakat, dan beberapa 
model inovasi lainnya.
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Aksi inovatif para birokrat dalam pelayanan publik 
merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat 
karena mereka (birokrat) memiliki sensitifitas yang 
tinggi terhadap persoalan yang dihadapi rakyat 
ketika bersentuhan dengan birokrasi pemerintah atau 
aparat pemerintah sadar bahwa kualitas pelayanan 
yang diberikannya selama ini belum maksimal 
serta ideal. Menghadirkan pelayanan publik yang 
inovatif mengindikasikan kepedulian birokrasi atas 
ketidakidealan pelayanan, berpikir untuk membuat 
sesuatu bagi penyelesaiannya, dan berkomitmen untuk 
melaksanakan inovasi secara serius untuk menjamin 
kepuasan dan kesejahteraan publik.

Kita sangat senang menyaksikan aparat pemerintah 
yang ada di pelosok  (jauh dari fasilitas pendukung yang 
memadai) tetapi mampu mempraktekkan pelayanan 
publik yang inovatif. Misalnya program PARIRI SI-
DESA (Pelayanan sehari terintegrasi setiap desa) 
yang dipraktekkan di kecamatan Lantung kabupaten 
Sumbawa, atau inovasi dalam pelayanan kesehatan jiwa 
lewat program SpKJ SIBUK dengan melakukan pelayanan 
pro-aktif berbasis data yang dilakukan oleh petugas di 
Puskesmas Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Hal 
yang sama juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan Lombok 
Tengah lewat program “OpenSRP Aplikasi Terintegrasi 
untuk Pencatatan Manajemen Klien dan Pelaporan 
Petugas Kesehatan garis Depan”.

Inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk 
memangkas birokrasi panjang dan berbelit juga 
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ditampilkan oleh para birokrat kreatif. Program seperti 
MOLAH (Mataram Online License Aplication Helpful), 
SIMYANDU (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan 
Terpadu), SEHATI (Sehari Pasti Jadi), dan PAKET (cePat, 
tepAt, Kosisten, Efektif, Terpadu) misalnya merupakan 
empat program pelayanan publik berbasis aplikasi online 
dari pemerintah kota Mataram. Aplikasi-aplikasi ini juga 
menjadi best practices yang bisa menekan korupsi dalam 
pelayanan publik.

Beberapa inovasi di tingkat pemerintah provinsi 
juga tercatat bermanfaat, terutama untuk mendorong 
budaya transparansi pelayanan publik dan mendorong 
partisipasi masyarakat dalam memperbaiki pelayanan 
publik. Sebutlah dua di antaranya adalah program 
PELOR MAS (Pelaporan Online Transportasi Berbasis 
Masyarakat) dari Dinas Perhubungan dan Pak Guru 
(Pusat Aduan dan Keluhan Guru) dari Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan. Dua contoh pelayanan publik yang 
inovatif ini memberi ruang kepada masyarakat untuk 
menyampaikan secara langsung berbagai keluhannya 
secara online pada pemerintah provinsi, kemudian pihak 
terkait menindaklanjutinya, dan kepada pelapor pun 
dikirimkan progress dan hasil tindaklanjutnya. Bila cara ini 
terlembagakan dan massif dilakukan dalam setiap SKPD 
maka diprediksi mampu menekan tingkat demonstrasi 
yang banyak menggangu kepentingan umum.   

Lomba yang digagas oleh biro organisasi provinsi 
NTB bekerja sama dengan lembaga KOMPAK ini juga 
menjadi ajang penjaringan sekaligus mengukur 
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kesungguhan masing-masing Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) di tingkat provinsi dan kabupaten/
kota dalam memberikan pelayan publik. Bila peserta 
lomba menjadi ukuran kesungguhan maka terlihat 
ada ketimpangan diversifikasi (keragaman) peserta. 
Peserta lomba didominasi oleh SKPD pada pemerintah 
daerah tertentu, bahkan ada beberapa daerah yang 
tidak mengutus satu perwakilan pun dalam lomba yang 
sangat strategis tersebut.

Sangat disayangkan bila ada birokrasi di suatu 
daerah tidak memiliki inovasi sedikitpun di saat tuntutan 
profesionalitas pelayanan publik terus meningkat. 
Padahal anggaran untuk berinovasi dapat saja mereka 
rencanakan bila benar-benar memiliki keinginan untuk 
memberi pelayanan terbaik dan maksimal kepada 
masyarakat. Asumsi negative publik tentang birokrasi 
yang mengerjakan program kerja yang “copy paste” 
tanpa mempertimbangkan tuntutan dan  perkembangan 
kehidupan masyarakat sesungguhnya bisa diminimalisir 
lewat program-program pelayanan publik yang inovatif. 

Diyakini masih banyak aparat birokrasi yang memiliki 
pengalaman inovatif dalam pelayanan public tetapi 
tidak ikut atau tidak diikutkan dalam lomba (seperti 
eNTBeNOVIC). Sangat disayangkan bila hal ini benar-
benar terjadi, karena  mengikuti lomba karya nyata 
seperti inovasi pelayanan publik bukan sekedar untuk 
gaya-gayaan atau meraih penghargaan tetapi yang lebih 
penting dan kontributif adalah untuk menyebarluaskan 
best practices ke publik (terutama pada aparat birokrasi 
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lainnya) supaya menjadi pemantik semangat berinovasi 
atau agar orang lain bisa mendesiminasikan model 
inovasi yang sama pada unit kerja lainnya yang relevan.

Birokrasi yang memikirkan dan mempraktekkan 
inovasi dalam pelayanan publik dipastikan bekerja serius. 
Seperti inilah idealnya kerja birokrasi yang diharapkan 
meski kita sadar bahwa mereka yang melakukan hal 
ini tidak banyak di tengah pragmatisasi dan politisasi 
birokrasi saat pemilihan kepala daerah secara langsung 
saat ini. Persoalannya tidak hanya keinginan besar aparat 
pemerintah untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan 
politik saat proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) 
tetapi juga cara pandang dan penilaian kepala daerah 
terpilih yang keliru tentang aparat birokrasi. Ukuran 
hebat dan baik bagi kepala daerah bukan lagi atas 
kreatifitas dan inovasi yang dilakukan oleh aparatnya 
tetapi kontribusi politik praktis yang diberikan saat 
proses pilkada berlangsung.

Dalam konteks inilah pentingnya mensterilkan 
birokrasi dari politik praktis dan membangun komitmen 
di antara calon kepala daerah untuk menjadikan inovasi 
kerja dan karya para aparat pemerintah sebagai salah 
satu indikator untuk promosi jabatan. Inilah cara menjaga 
birokrasi untuk memberi pelayanan terbaik pada publik, 
sehingga untuk mendapatkan jabatan yang lebih baik, 
aparat birokrasi tidak perlu harus kasak-kusuk dalam 
politik praktis pilkada tetapi cukup dengan berlomba-
lomba untuk menunjukkan inovasinya dalam pelayanan 
publik. Semoga…         
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MEMBUMIKAN KEBIJAKAN LANGIT

MeSki konSep ibadah dalam Islam tidak mengenal waktu dan 
tempat (karena dianjurkan untuk selalu beribadah) namun 
dalam beberapa amalan wajib dalam Islam terikat oleh 
waktu dan tempat. Haji misalnya hanya bisa dikerjakan 
di Makkah dalam bulan haji, sama halnya dengan ibadah 
puasa wajib yang hanya boleh dilaksanakan pada bulan 
Ramadhan. Tidak salah bila dikatakan bahwa Ramadhan 
adalah bulan hasil konstruksi dan ciptaan Allah swt bagi 
umatNya untuk merangsang mereka beribadah dan 
meraih keuntungan dan keistimewaan yang dijanjikan 
Allah swt. Hal tersebut sebagai wujud kecintaan Allah 
swt atas umatNya dengan memberikan fasilitas amalan 
yang pahalanya dilipatgandakan sampai berkali-kali.
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Cara Allah swt untuk menetapkan bulan rahmat dan 
penuh keistimewaan bisa menjadi spirit bagi manusia 
untuk diadopsi dalam konteks sosial kemasyarakatan. 
Spirit penetapan bulan penuh rahmat (Ramadhan) 
oleh Allah swt dapat didesiminasikan oleh manusia 
ke level pembuatan kebijakan baik oleh pemimpin 
seperti kepala Negara, kepala daerah, hingga ke level 
pemimpin terbawah. Cara seperti inilah yang dikenal 
sebagai upaya membumikan kebijakan langit (Allah swt) 
atau mentransformasikan ajaran ilahiyah ke aktivitas 
duniawi.

 Kekuasaan yang diamanahkan pada setiap 
pemimpin di bumi idealnya mesti dimanfaatkan untuk 
kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya dengan cara 
membuat kebijakan yang bermanfaat dimana rakyat 
dapat memperoleh kenikmatan dan fasilitas yang 
berguna baginya. Rakyat yang melaksanakan kebijakan 
pemimpin dapat dibuat senang dan gembira bak 
kesenangan mereka kala menyambut dan menikmati 
berkah bulan Ramadhan. 

Tidak ada yang sulit bagi kepala daerah untuk 
membuat kebijakan yang pro-rakyat apabila ada niat 
baik. Era otonomi saat ini memungkinkan masing-
masing kepala daerah berkreasi dengan program-
program unggulan khas masing-masing. Pemerintah 
daerah memiliki otoritas untuk menciptakan suasana 
atau program yang baik untuk merangsang partisipasi 
masyarakat atau untuk menfasilitasi kebutuhan dan 
kepentingan rakyat. Kepala daerah bisa mengkonstruksi 
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kegiatan yang memberi manfaat bagi warganya sehingga 
anggaran yang bersumber dari uang rakyat tersebut 
bisa dikembalikan untuk kemaslahatan mereka (rakyat) 
dengan syarat tidak melanggar hukum dan ketentuan 
yang berlaku.

Program “Pesona Khazanah Ramadhan” tahun 2017 
yang digagas pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat 
(NTB) adalah salah satu contoh kebijakan baik dan kreatif 
dari seorang kepala daerah yang memiliki kepedulian 
akan kebutuhan rakyatnya. Program yang dipusatkan di 
Islamic Center NTB ini minimal menggelar enam paket 
kegiatan yaitu kegiatan ibadah, pameran dan bazaar, 
talkshow, aneka lomba, kegiatan sosial, dan hiburan 
islami. 

Sholat Taraweh adalah salah satu program yang 
fenomenal karena mendatangkan empat imam besar 
dari Mesir, Libanon, Maroko, dan Yordania dengan suara 
merdunya seakan kita sedang sholat di Masjidil Haram 
dan masjid Nabawi atau di masjid-masjid besar di ibukota 
Negara yang ada di Timur Tengah. Kebijakan populis ini 
setidaknya mengobati kerinduan warga NTB dan luar 
NTB yang tidak sempat mengikuti sholat Taraweh di 
Haromain (dua tanah haram).

Idealnya kebijakan dan program populis seperti di 
atas dapat didorong sebagai agenda tahunan dengan 
pengembangan dan peningkatan kualitas program 
dari tahun  ke tahun sehingga rakyat akan menjadikan 
program baik tersebut sebagai wadah pengembangan 
mental spiritual dan peningkatan taraf hidup secara 
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materi. Ruang-ruang kreatif dan wadah pengembangan 
diri tidak bisa sepenuhnya diserahkan dari kreasi atau 
inisiatif personal rakyat secara bottom up tetapi juga 
harus didorong lewat kebijakan cerdas dari pemimpin. 
Jalur kreasi yang disebut terakhir ini bila menggunakan 
teori sistem sosial dari Talcott Parsons (2004) dapat 
dikategorikan sebagai upaya membangun system sosial 
sebagai salah satu wadah untuk merubah tindakan 
individu dan kelompok dalam masyarakat. 

Kebijakan populis dari pemimpin yang sangat 
mengerti kebutuhan rakyatnya akan direspon 
dengan baik dan mendapat dukungan maksimal 
dari masyarakat. Manfaat yang diperoleh masyarakat 
menjadi perekat cintanya mereka dengan program atau 
kebijakan pemimpinnya. Mereka (rakyat) akan bersedia 
mensupport kesuksesan setiap bagian dari kebijakan 
tersebut, serta selalu bersedia berhadapan dengan siapa 
pun yang menghalangi implementasi setiap kebijakan 
baik dari pemimpin yang bijak. 

Atas keyakinannya rakyat akan kebenaran 
kebijakan dari pemimpinnya, acap kali terlihat dalam 
beberapa kasus masyarakat dengan penuh semangat 
menuntut penegak hukum untuk membebaskan sang 
pemimpin dari segala tuntutan hukum dari kebijakan 
baik yang telah diambilnya. Hal seperti inilah yang 
telah dialami Dahlan Iskan ketika banyak kalangan 
yang mendukungnya sekaligus “melawan” keputusan 
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 27 Oktober 2016 yang 
menahan dan menetapkannya sebagai tersangka dalam 
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kasus penjualan 33 aset PT Panca Wira Usaha (PWU) di 
Kediri dan Tulung Agung. 

Sebaliknya, tidak sedikit kebijakan seorang pemimpin 
yang berujung pada masalah hukum sehingga yang 
bersangkutan (pemimpin) harus berpindah ruangan, 
dari ruang mewah dengan fasilitas yang super lengkap 
ke ruang kecil tanpa fasilitas memadai (penjara). Nasib 
tragis pemimpin seperti ini antara lain disebabkan 
oleh kebijakannya yang hanya memihak (memberi 
keuntungan) pada diri dan kelompoknya. Hak-hak rakyat 
yang seharusnya diakomodir lewat kebijakannya sama 
sekali tidak diindahkan sehingga wajar bila rakyat senang 
dengan hukuman dunia yang diterima oleh pemimpin 
tersebut. Alih-alih rakyat membantunya, malah hujatan 
dan sumpah serapah yang selalu diterima oleh pemimpin 
yang dholim seperti tersebut.

Kebijakan pemimpin sejatinya menjadi representasi 
rasa cintanya pada rakyat yang dipimpinnya, seperti 
halnya rasa cinta Allah swt pada hambaNya lewat 
keutamaan bulan Ramadhan. Hanya kebijakan berbasis 
cinta yang bisa berefek hadirnya rasa cinta rakyat pada 
pemimpin dan kebijaknnya. Pemimpin yang memahami 
dan merasakan kondisi dan persoalan rakyat biasanya 
selalu tepat mengambil kebijakan, sebagaimana 
tepatnya Allah swt memberikan berbagai kelebihan 
bulan Ramadhan pada umat Nabi Muhammad saw yang 
usianya tidak sepanjang umat-umat Nabi dan Rasul Allah 
swt sebelumnya. 
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MEDIA SOSIAL DAN PEJABAT PUBLIK 

berkoMunikaSi adalah hak setiap orang, tetapi hak tersebut 
dibatasi  aturan dan etika, baik di level agama, negara, 
maupun dalam lingkup adat atau tatanan social lainnya. 
Bila semua orang bebas berkomunikasi apapun, maka 
bumi ini akan dibisingkan oleh kalimat-kalimat kotor, 
kasar, dan hinaan. Atau jika di setiap tempat, semua 
kita tanpa sensor berbicara apapun, maka ruang publik 
dipenuhi nuansa konflik komunikasi, hujat-menghujat, 
caci-maki, dan berbagai praktek kekerasan semiotik 
lainnya. Andai saja setiap pemimpin atas nama haknya 
terus-menerus menunjukkan cara berkomunikasi dengan 
saling menyentil dan menghina, atau pesan yang tidak 
terpuji lainnya, maka aspek keteladanan dari pemimpin 
tidak lagi bisa diharapkan oleh generasi.
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Kekhawatiran terhadap fenomena yang disebut 
terakhir memperlihatkan tanda kehadirannya di saat 
ruang publik (terutama media massa dan media sosial) 
di tanah air belakangi ini dihiasi fenomena saling sindir 
antarpejabat, termasuk   mantan pejabat. Sebut misalnya, 
saling serang statement yang pernah dilakukan antara 
Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli dengan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 
Sudirman Said tentang pengerjaan proyek gas Blok 
Masela, Maluku. Saling sindir juga pernah melibatkan 
Sekretaris Kabinet, Pramono Anum dan Menteri Desa, 
Daerah Tertinggal, dan Transimigrasi, Marwan Jafar 
terkait reaksi Menteri Marwan atas ditinggal pesawat 
Garuda karena keterlambatannya. Cuit mencuit yang 
berisi sindiran juga melibatkan orang pertama dan 
mantan orang nomor satu di republik ini. Hal ini terlihat 
ketika isi twitter Jokowi dan SBY yang terkesan saling 
sindir dan sahut-menyahut tentang kebijakan yang 
pernah dan sedang dilakukan. Sindir menyidir teranyar 
dilakukan Jokowi dengan anak buahnya SBY, Roy Suryo 
(mantan Menpora) terkait proyek wisma atlet di Pusat 
Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional 
(P3SON) Hambalang, Bogor yang dinilai Jokowi sebagai 
bangunan mangkrak. 

Apa dan siapa yang salah dengan fenomena di atas? 
Kalau kita salahkan media massa yang telah menyebarkan 
informasi, rasanya kurang bijak. Selain sebagai bentuk 
kontrol sosialnya, konflik terbuka antarpejabat dan 
pemimpin terkategori sebagai fenomena yang bernilai 
berita (news value) tinggi bagi awak media. Apalagi 
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kejadian yang tidak mendidik tersebut dalam kacamata 
media massa sebagai berita yang baik (bad news is the 
good news). Tidak cukup alasan juga bagi kita untuk men-
salah-kan media sosial seperti twitter dan facebook karena 
telah menyiapkan ruang berkonflik bagi elit. Media sosial 
hanyalah wadah netral, yang isinya sangat bergantung 
pada konten yang dimasukkan penggunanya. Berarti 
yang paling mungkin disalahkan adalah pemimpin kita 
yang hobi mengubar konflik di ruang publik. Apalagi 
persoalan yang disindir atau yang diperdebatkan 
merupakan hal-hal yang bisa dibicarakan di internal 
institusi mereka.

Para pejabat yang senang membuat gaduh mestinya 
banyak belajar dari teori pemikiran kelompok (groupthink 
theory) nya Irving L. Janis, yang mengajarkan bagaimana 
cara membangun kohesivitas dalam kehidupan kelompok 
untuk mengkonstruk pemikiran bersama sebagai produk 
kelembagaan. Semua perbedaan diperdebatkan di 
internal lembaga, hingga akhirnya diambil kesimpulan 
sebagai pemikiran kelompok. Pesan yang keluar dan 
dikonsumsi publik adalah pemikiran kelompok, sehingga 
“haram” bagi anggota kelompok untuk membuat gaduh 
di luar ‘rumah’.  Bila teori ini tertib diikuti, kegaduhan di 
luar organisasi (seperti yang dipraktek beberapa menteri-
nya Jokowi atau aparat birokrasi di level daerah) tidak 
akan terjadi.

Dibutuhkan ketegasan pimpinan untuk mentertibkan 
kegaduhan dan menghadirkan suasana kebersamaan 
dalam mengemban tugas yang telah diamanatkan. 
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Pimpinan perlu mediagnosa sumber kegaduhan. 
Bila penyebabnya tidak ada regulasi, buatlah aturan 
untuk mengaakhiri kegaduhan, agar sang nakhoda 
punya dasar untuk mentertibkannya. Jika kegaduhan 
disebabkan style anggota kelompok, nasehati dan 
berilah peringatan. Kalau masih belum  berubah, maka 
biarkan oknum tersebut beralih profesi sebagai tukang 
gaduh, dengan terlebih dahulu mensterilkannya dari 
lingkungan organisasi. 

Komunikasi yang baik dan komitmen menjaga 
soliditas kelompok menjadi prasyarat penting dalam 
membangun team work yang baik.  Mempertahankan para 
pegaduh dalam kelompok, sama dengan membiarkan 
hambatan (barriers) dalam komunikasi organisasi, yang 
pada akhirnya tujuan kelompok tidak tercapai.

Tersedianya media sosial yang  accessible dan usefull 
belakangan ini, tidak hanya dimanfaatkan pejabat 
sebagai media sosialisasi ide dan pencitraan diri serta 
lembaga yang dipimpinnya, tetapi juga harus dimaknai 
sebagai ‘mikroskop’ publik untuk melihat dan menilai 
eksistensi para pejabat. Putaran jarum penilaian publik 
terhadap pejabat akan mengikuti intensitas informasi 
yang dishare oleh yang bersangkutan (pejabat). Oleh 
karena itu, statement dan aktivitas pejabat atau tokoh 
lainnya yang akan dishare di media sosial harus dipikirkan 
dan dipertimbangkan secara matang agar tidak menjadi 
wadah pencitraan buruk baginya (dalam evaluasi atasan 
dan  penilaian public). Lebih dari itu, dikhawatirkan, 
publikasi diri yang tidak tepat (apalagi keliru), akan 
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menjadi sumber kegaduhan (baik dalam organisasi 
maupun di ruang public).  

Prinsip tabayyun meski dikedepankan oleh para 
pejabat publik, agar tidak menyebar kesalahan dan fitnah 
lewat media sosial. Lalai dengan prinsip ini menyebabkan  
pesan yang diproduksi sang pejabat tidak akurat, yang 
ujung-ujungnya akan terbangun citra buruk di mata 
publik. Pencitraan buruk adalah kecelakaan bagi politisi 
dan atau pejabat publik. Isi pesan yang ditulis seseorang 
antara lain merepresentasikan kemampuan (kapasitas) 
dan kepribadiannya. Kesalahan dalam menulis pesan 
membuat publik menilai sang pejabat tidak cerdas, dan 
kedoyanan mengubar konflik dan mengedepankan cara 
yang cynical dalam komunikasi sosial dapat dinilai publik 
sebagai pemimpin prokonflik. Jadi semakin sering tampil 
di media massa atau media sosial akan semakin baik bila 
apa yang disampaikan benar. Sebaliknya statement dan 
informasi yang salah atau tidak bijak di media (massa 
dan social) akan menjadi bumerang bagi para pejabat. 
Banyak pejabat dan pemimpin sukses karena media, 
tapi tidak sedikit pejabat publik yang dibully di media 
sosial karena statementnya. Saat inilah kegaduhan tidak 
terhindarkan.

Media sosial bagi pejabat publik mestinya dimaknai 
sebagai wadah pendidikan sosial; tempat diajarkannya 
kebenaran, persahabatan, dan kedamaian (terutama 
kepada remaja dan pelajar yang banyak memanfaatkan 
media sosial). Dalam suasana krisis keteladanan seperti 
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saat ini, menjadikan media sosial sebagai sarana publikasi 
keteladanan adalah salah satu solusinya. Semoga…
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EfEK MALKUASA   

Tuhan MencipTakan makhlukNya dengan penuh keragaman 
dan menjadikannya berpasangan, berbeda, dan terkadang 
kontras. Tuhan memberi kelebihan kepada seseorang 
atau sekelompok orang di saat yang lain mempunyai 
keterbatasan. Kelebihan yang terdelegasikan tersebut 
berwujud dalam banyak bentuk kuasa. Kelebihan harta 
untuk seseorang misalnya, membuat yang bersangkutan 
memiliki kuasa materi dan dijuluki sebagai si kaya. 
Identitas kuasa tersebut semakin eksplisit di saat ada 
orang lain atau kelompok lain yang tak berdaya atau 
tak kuasa secara materi, yang sering kali dikategorikan 
sebagai kelompok dengan sebutan miskin.

Kuasa juga berbentuk otoritas dan kewenangan sosial 
yang diamanahkan kepada seseorang. Kuasa sosial bisa 
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berbentuk kuasa politik, administrative, dan intelektual 
(pengetahuan). Kepala daerah adalah pemangku kuasa 
politik karena di tanganya kebijakan untuk nasib rakyat 
yang dipimpinnya ditentukan. Sama halnya dengan 
wakil rakyat (anggota legislative) yang mendapat kuasa 
politik dalam menentukan nasib rakyat lewat aturan 
yang disahkannya serta anggaran yang ditetapkannya. 
Pejabat di level SKPD atau Satuan Kerja (Satker) adalah 
pemilik kuasa administratif pemerintahan, yang diberi 
otoritas untuk mengeksekusi program bagi kesejahteraan 
rakyat. Nasib dan peradaban rakyat juga ditentukan oleh 
kuasa pemilik pengetahuan. Guru dan dosen di lembaga 
pendidikan formal, tokoh agama dan masyarakat 
sebagai pendidik pada institusi pendidikan nonformal 
dan informal adalah pemilik kuasa pengetahuan yang 
memiliki otoritas dalam menamkan nilai apapun pada 
setiap generasi.

Dalam konteks kekuatan fisik juga ada relasi kuasa. 
Perbedaan status fisik dan kekuatan fisik juga menujukkan 
perbedaan kuasa diantara setiap orang atau kelompok. 
Lelaki misalnya seringkali diposisikan sebagai pemilik 
kuasa fisik (kuat) di tengah lemahnya fisik perempuan. 
Atau orang dewasa acap kali memiliki kuasa fisik dari 
lemah dan tidak berdayanya anak-anak. Kekuatan fisik 
juga ditentukan oleh fasilitas yang melekat dalam setiap 
orang. Pihak keamanan seperti polisi misalnya, termasuk 
individu dan kelompok yang diberi kuasa untuk 
melindungi dan memberi rasa aman secara fisik bagi 
rakyat karena mereka diberi fasilitas dan kuasa untuk 
menggunakan senjata dalam menjaga keamanan.
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Contoh panjang di atas menunjukkan bahwa 
perbedaan kuasa dalam kehidupan sosial adalah 
keniscayaan atau dalam istilah yang lebih religius dikenal 
dengan sunatullah. Perbedaan kuasa tersebut terus 
bergerak dan menggerakkan kehidupan masyarakat 
berbangsa dalam bentuk yang relasional. Stabilitas 
kehidupan sosial akan tergaransi bila relasi kuasa 
(hubungan antara pemilik kuasa dengan yang dikuasai) 
berlangsung dengan baik. Tetapi bila terjadi hegemoni  
dari pemilik kuasa, maka ancaman distabilitas kehidupan 
terus berlangsung, kedamaian susah ditemukan, 
kesejahteraan hanya mimpi, keamanan menjadi mahal, 
dan berbagai kemungkinan negatif lainnya yang 
disebabkan oleh praktek hegemoni kuasa yang tak 
berkesudahan.

Bila merujuk pada konsep hegemoninya Antoni 
Gramsci, maka dapat ditarik benang merah antara 
kekuatan atau dominasi dengan praktek hegemoni. Bagi 
Gramsci (Eriyanto, 2001:103), kekuatan dan dominasi 
tidak hanya dimensi material dari sarana ekonomi 
dan relasi produksi, tetapi juga kekuatan (force) dan 
hegemoni, baik yang dilakukan dengan paksa maupun 
secara persuasif institusional lewat kepemimpinan 
intelektual, moral, dan politik. Dalam konteks inilah 
penjelasan tentang  penyalahgunaan kuasa (politik, 
administrative, intelektual, dan fisik) dalam bentuk 
hegemonik mendapat justifikasi akademik. 

Munculnya berbagai kasus di tanah air akhir-akhir 
ini antara lain disebabkan oleh adanya malkuasa, dimana 
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pemilik kuasa tidak memanfaatkan otoritasnya secara 
benar sehingga relasi kuasa berlangsung abnormal.  
Sebagai contoh, korupsi yang melibatkan kepala daerah 
terjadi karena sang pemimpin memanfaatkan kuasa 
untuk memperkaya diri, padahal kuasa yang melekat 
pada dirinya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Kebijakan 
yang dikeluarkan kepala daerah atas nama kuasa yang 
dimilikinya akan mendapat resistensi publik bila tidak 
bermanfaat bagi rakyat. Kasus Mohamad Sanusi (anggota 
DPRD DKI) yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam 
kasus suap reklamasi teluk Jakarta adalah salah satu 
contoh pemanfaatan kuasa legislative yang salah karena 
diperuntukkan bagi kepentingan pribadi, bukan untuk 
kemaslahatan rakyat yang diwakilinya.

Di level implementasi sering kali kita temukan lewat 
pemberitaan media massa sejumlah kasus yang menjerat 
pejabat bereselon di tingkat kementerian atau pimpinan 
SKPD atau satuan kerja yang ada di pemerintah daerah. 
Mereka yang terjerat korupsi anggaran APBD atau 
APBN tersebut tidak menjadikan kuasa administrative 
yang dikantonginya sebagai wadah pengabdian bagi 
kesejahteraan rakyat. Hak-hak rakyat yang seharusnya 
utuh diterima, disunat untuk kepentingan pribadi dan 
kelompoknya. Korupsi tidak akan terjadi bila kuasa 
administrative yang melekat pada pejabat bereselon 
dimanfaatkan dengan benar sesuai relasi kuasanya 
dengan rakyat yang mesti mereka berdayakan.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang 
akhir-akhir ini sangat memprihatinkan antara lain 
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disebabkan oleh penggunaan kuasa fisik yang salah 
dari oknum-oknum yang diberi kuasa fisik yang lebih 
dari korban. Orang dewasa dan kuat (bahkan dalam 
beberapa kasus termasuk orang tua atau saudara) yang 
seharusnya melindungi, mengasihani, dan membesarkan 
serta mendidik sang anak, ternyata mereka menjadi 
penjahat dan pelakukan kekerasan pada anak karena; 
merasa punya kuasa atas mereka (anak), sadar lebih kuat 
dari anak yang lemah, dan memiliki otoritas kuasa yang 
bisa menekan anak yang tidak punya kekuatan untuk 
melawan. Kasus kekerasan pada perempuan juga sama, 
karena selalu berawal dari adanya hegemoni kuasa fisik 
(termasuk kuasa gender) dari oknum lelaki yang salah 
mengimplementasikan kuasa.

Kuasa fisik dan gender terkadang berkolaborasi 
dengan kuasa lainnya seperti kuasa pengetahuan dan 
kuasa administrative yang dimiliki pelaku kekerasan atau 
pelecehan seksual pada anak dan perempuan. Bila kita 
pernah membaca atau mendengar dan menonton berita 
tentang pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru 
pada siswanya, atau oknum dosen pada mahasiswanya, 
atau oknum atasan pada bawahannya, maka hampir 
bisa dipastikan bahwa di antara penyebabnya adalah 
karena penyalahgunaan kuasa yang hegemonik (keliru) 
dari pemilik kuasa fisik, pengetahun dan administrative. 
Sudah saat pemilik kuasa siuman untuk menjadikan 
kelebihan yang dimilikinya bermanfaat bagi siapapun 
agar siklus kehidupan sosial di republik ini berputar 
sesuai “sunatullah”. Semoga…  
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PRESTASI DAN APRESIASI 

“Tiada preSTaSi Tanpa apreSiaSi”. Ungkapan ini sangat tepat 
untuk dialamatkan pada setiap orang yang rajin memberi 
apresiasi pada berbagai jenis prestasi. Ungkapan 
yang sama juga bisa menjadi kritik bagi yang enggan 
menyuguhkan apresiasi saat menjumpai saudaranya 
yang berprestasi. Tradisi (kebiasaan) yang disebut terakhir 
(enggan memberi apresiasi) tidak sulit ditemukan di 
Negara kita. Coba saja hitung berapa banyak orang 
berkumpul untuk menyampaikan rasa bangga terhadap 
pemimpin yang sukses atau utusan daerah yang berhasil 
dalam berbagai event di tingkat nasional. Kemudian 
bandingkan dengan berapa jumlah demonstran yang 
menghujat pemimpin atau pejabat yang dianggap gagal 
atau menyimpang.
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Dalam forum-forum ilmiah dan akademik pun, 
tradisi memberi apresiasi acap kali diabaikan. Mengkritik 
dan menyalahkan lebih ditonjolkan, sehingga seringkali 
aspek positif mitra diskusinya terlupakan. Inilah yang 
berbeda dengan tradisi para akademisi di negara-
negara yang telah lama mengenal peradaban. Beberapa 
kali kami berdiskusi dengan ilmuwan Barat, sungguh 
apresiasi menjadi ungkapan yang tidak pernah dilupakan 
saat memulai pertanyaan atau mereview karya mitra 
diskusinya.

Seorang kolega yang pernah mengenyam kuliah 
di luar negeri (Australia) menceritakan cara pendidik di 
negeri Kanguru tersebut memberi apresiasi terhadap 
prestasi yang diperoleh anaknya. Dalam satu bulan 
saja anaknya membawa pulang piagam penghargaan 
dan jenis apresiasi lainnya dari sekolah, karena prestasi 
sederhana saja selalu ditukar dengan piagam dan hadiah 
(apresiasi), seperti prestasi ketika dinilai tertib berantri, 
berprestasi karena menunjukkan sikap saling membantu 
di sekolah, dan berbagai prestasi lainnya. Informasi 
ini menunjukkan betapa hal-hal atau aktivitas yang 
sederhana dalam ukuran kita, dianggap sebagai prestasi 
yang diimbali apresiasi oleh pendidik di Australia.

Bila kita pernah mengikuti training atau kegiatan 
sejenis lainnya di luar negeri, perasaan senang tidak hanya 
karena kita peroleh materi yang maksimal dan berkualitas 
dari para trainer, tetapi juga karena ada apresiasi yang 
diberikan langsung oleh pimpinan mereka di akhir 
kegiatan, yang ditandai dengan pemberian piagam 
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penghargaan secara langsung oleh sang pimpinan. 
Fenomena ini yang mulai jarang ditemukan di tanah air. 
Pimpinan enggan membuka kegiatan, apalagi datang 
menyerahkan apresiasi berupa piagam saat kegiatan 
berakhir. Piagam hanya diberikan oleh staf administratif, 
atau secara proaktif dicari (diminta) sendiri oleh peserta. 

Di tengah tidak masifnya penghargaan yang 
diberikan pada setiap perilaku baik dan prestasi anak 
negeri, kita sangat bangga bila ada di antara kita, 
pendidik, dan pemimpin kita yang memberi apresiasi 
pada anak daerah yang telah berhasil mengharumkan 
nama daerah di pentas nasional dan internasional. Sebut 
misalnya, pemerintah daerah kabupaten/kota dan juga 
pemerintah provinsi yang memberikan penghargaan 
dan apresiasi pada peraih medali di Pekan Olahraga 
Nasional (PON) di Jawa Barat tahun 2016. Sebelumnya, 
pemerintah provinsi NTB memberikan apresiasi yang 
sama kepada kafilah NTB yang telah berhasil memperoleh 
juara dalam ajang MTQ Nasional XXVI yang berlangsung 
di NTB Agustus 2016 silam.   

Dalam konteks politik, apresiasi seharusnya 
konsisten disertakan, khususnya terhadap politisi yang 
dianggap berprestasi. Sikap ini terutama diharapkan 
pada rakyat. Sebagai pemilih yang tidak mempunyai 
hubungan dengan partai politik (bukan kader parpol), 
tidak ada hambatan psikologis apapun untuk memberi 
apresiasi pada politisi seperti kepala daerah yang telah 
mempersembahkan prestasi dalam membangun 
daerah. 
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Apresiasi kepada kepala daerah yang berprestasi 
dapat dilakukan dengan beragam cara, mulai dari 
cara yang pasif, hingga bentuk apresiasi yang aktif. 
Penghargaan yang pasif bisa ditunjukkan dengan tidak 
mengganggu program yang sudah dianggap baik dan 
kontributif, atau paling tidak dengan berdo’a agar sang 
pemimpin diberi kekuatan untuk terus berbuat maksimal 
bagi kemajuan daerah. Lebih dari itu, kita dapat memberi 
apresiasi dengan cara yang lebih aktif seperti dengan 
turut berpartisipasi dalam program pemerintah daerah 
sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing. 

Ending dari apresiasi yang bisa diberikan kepada 
kepala daerah yang berprestasi adalah dengan 
memilihnya lagi saat dia mencalonkan diri kembali 
pada pilkada berikutnya, atau kala yang bersangkutan 
mencalonkan diri pada kontestasi politik di level yang 
lebih tinggi, seperti bupati atau walikota yang hendak 
mencalonkan diri sebagai Gubernur di wilayahnya, atau 
Gubernur yang ingin maju dalam pemilu presiden.

Beberapa kepala daerah telah memperoleh apresiasi 
dari rakyat atas prestasi yang diperoleh sebelumnya. 
Sebut misalnya, Joko Widodo yang dianggap sukses 
memimpin kota Solo, kemudian diapresiasi (diberi 
hadiah) dengan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) 
Jakarta oleh rakyat yang tinggal di ibukota Negara 
tersebut. Belum genap menyelesaikan tugasnya sebagai 
Gubernur, Jokowi diapresiasi lagi oleh rakyat Indonesia 
untuk menjadi Presiden. Hal (apresiasi) yang relatif 
sama juga dirasakan beberapa kepala daerah, seperti 
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Sahrul Yasin Limpo (Gubernur Sulawesi Selatan) yang 
sebelumnya menjadi Bupati kabupaten Gowa, Gamawan 
Fauzi yang sebelum menjadi Gubernur Sumatera Barat 
menduduki jabatan sebagai Bupati kabupaten Solok, 
serta beberapa kepala daerah lainnya. 
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POLA PIKIR SUBTANTIf 
DAN SIMBOLIK DALAM BIROKRASI

SubTanTif dan SiMbolik merupakan dua dari sekian banyak 
term yang merepresentasikan cara berpikir setiap 
individu atau kelompok dalam memandang persoalan, 
merencanakan program, dan mendesain solusi. Dalam 
kaitanya dengan pola pikir, secara bebas “subtantif” 
dimaknai sebagai cara pandang yang mengedepankan 
hal-hal dasar (prinsip) dengan menyampingkan aspek-
aspek simbolik yang menyertainya. Makna tersebut 
dikontraskan dengan kata “simbolik” yang diartikan 
dengan cara berpikir yang berorientasi pada identitas, 
nama, nomenklatur, kelompok, dan berbagai jenis 
simbolik lainnya. 
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Dalam prakteknya, cara berpikir subtantif dan 
simbolik saling meniadakan (mutually exclusive). Artinya, 
bila pola pikir subtantif dianut seseorang, maka yang 
bersangkutan dipastikan mengabaikan hal yang simbolik. 
Sebaliknya subtantif terlupakan bila orientasi simbolik 
mendominasi cara berpikir individu atau kelompok. 
Adakalanya dua cara berpikir ini terinternalisasi secara 
dominan dalam pikiran setiap orang. Bahkan pada level 
yang serius, dua hal ini telah menjadi “ideologi” berpikir. 

Namun kebanyakan fakta menunjukkan bahwa 
pola pikir subtantif dan simbolik tidak abadi dalam 
setiap diri; terkadang dalam kondisi atau alasan tertentu 
seseorang berpikir subtantif, dan saat yang lain berpikir 
simbolik. Motif-motif subjektif dan pragmatis kerap kali 
mempengaruhi inkonsistensi cara berpikir subtantif atau 
simbolik manusia.  

Cara berpikir akan mempengaruhi atau memberi 
warna serta corak aksi. Dalam konteks kelembagaan, 
pola pikir akan berkontribusi pada bentuk atau jenis 
kebijakan yang diambil seorang pemimpin. Oleh karena 
itu, mendiskusikan pola pikir subtantif dan simbolik 
dalam konteks kepemimpinan sangat penting karena 
menyangkut nasib dan kepentingan rakyat yang 
menggantungkan nasib dari kebijakan pemimpinnya. 

Bila seorang pejabat atau pemimpin berpikir 
simbolik, maka sangat mungkin yang bersangkutan 
mengabaikan hal yang subtantif dari kebijakannya. Cara 
berpikir simbolik seorang pejabat yang baru dilantik 
akan memandunya untuk melihat kebijakan pejabat 
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lama sebagai produk rezim yang mesti dihilangkan. 
Substansi dari kebijakan tersebut kabur di matanya, 
sehingga dalam benaknya program yang baik tersebut 
hanya merepresentasikan simbol kekuasaan pemimpin 
sebelumnya. 

Cara berpikir seperti inilah (simbolik) yang memaksa 
pimpinan baru untuk mengganti atau tidak melanjutkan 
program-program yang bersubstansi baik dari pemimpin 
lama. Untuk memperkuat motif simboliknya tersebut, 
sang pemimpin mengkonstruksi reasoning subtantif 
lainnya, meski terkesan dipaksakan. 

Pola pikir dan tindak pemimpin seperti di atas tidak 
patut diteladani, apalagi kebijakan yang bersumber dari 
pola pikir simbolik tersebut berpotensi untuk membentuk 
karakter sektarian, diskriminatif, dan fanatisme kelompok. 
Cara-cara seperti tersebut tidak hanya merugikan 
kepentingan masyarakat secara keseluruhan, tetapi setiap 
kebijakannya berpotensi mendapat resistensi publik. 
Pimpinan yang mengorientasikan diri pada hal yang 
simbolik juga cenderung mengedepankan pencitraan 
dengan mengambil program-program populis meski 
tidak berkontribusi maksimal (substantif ) bagi rakyat. 
Belajarlah dari cara seorang akademisi Universitas 
Chittagong Bangladesh, Muhammad Yunus yang 
memilih untuk mengatasi kemiskinan di level grassroots 
dengan memprakarsai pembentukan Bank bagi kaum 
papa agar perputaran ekonomi di akar kemiskinan terus 
bergerak hingga bisa merubah status miskin yang terus 
melilit. Yunus membidik sasaran yang lebih substantif 
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untuk diurus, tanpa terpengaruh oleh tawaran yang lebih 
simbolik dengan reward yang menjanjikan dan peluang  
publikasi dan pencitraan yang lebih terbuka.

Pimpinan di level satuan kerja yang berbipikir simbolik 
biasanya cenderung ingin memonopoli program, apalagi 
program tersebut secara simbolik relevan dengan dinas 
atau bagian yang sedang dipimpinnya. Bahkan terkadang 
sang pimpinan tetap ngotot untuk mengurusnya, meski 
secara substantif program tersebut dapat diselesaikan 
lewat program bagian lain. Kita mengapresiasi semangat 
dan keinginannya untuk bekerja, tetapi bila semangat 
tersebut dilatari keinginan untuk mengelola recehan 
yang lebih banyak lewat program tersebut sungguh 
sangat disayangkan. 

Sangat susah ditemui pimpinan bagian dalam satu 
organisasi (yang menggunakan dana rakyat seperti 
APBD dan APBN) yang merasa senang bila substansi 
programnya dapat ditangani bagian lain. Sama dengan 
susahnya menyaksikan satu dinas atau bagian secara 
sukarela memberikan anggarannya kepada dinas atau 
bagian lain yang dianggap bisa menyelesaikan substansi 
persoalan yang harus diselesaikan. Sebagai contoh, 
untuk meningkatkan kualitas hidupmasyarakat maka 
anggaran pada dinas kesehatan sebagian diserahkan 
ke dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, terutama 
untuk mensupport program penanaman budaya hidup 
sehat di kalangan pelajar, atau menyemarakkan olahraga 
di lingkungan sekolah. 
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Cara penyelesaian persoalan masyarakat yang tidak 
terjebak dalam simbolik sempit seperti di atas sangat 
membantu publik berpikir terbuka dalam melihat 
persoalan. Selama ini, masyarakat hanya mengalamatkan 
kekesalannya pada dinas Kesehatan bila masih ada 
permasalahan kesehatan yang belum terselesaikan. 
Atau rakyat hanya menyalahkan dinas sosial bila di 
jalanan masih banyak pengemis dan penyandang cacat 
yang meminta bantuan. Penilaian dan klaim seperti di 
atas dilatari pengetahuan common sense masyarakat 
bahwa anggara untuk sehat banyak diberikan pada 
dinas kesehatan dan instansi terkait, atau persoalan 
kesejahteraan sosial hanya teranggarkan pada dinas 
sosial.

Pemimpin lahir dari dan dipilih oleh rakyat. Untuk 
mendapatkan pemimpin yang berpikir substantif, 
diperlukan adanya pikiran subtantif dari para pemilih 
(rakyat). Berpikir substantif dalam menseleksi calon 
pemimpin meski dikedepankan agar rakyat tidak terjebak 
pada hal-hal yang bersifat simbolik. Rakyat yang berpikir 
simbolik berpotensi untuk memaksa sang pemimpin 
untuk bertindak sektarian dan diskriminatif. Sebaliknya, 
rakyat yang berpikir substantif diharapkan mampu 
mengawal sang pemimpin agar tidak terjebak dalam 
pikiran dan kebijakan yang simbolik. Pimpinan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan satker lainnya dipilih 
oleh kepala daerah. Diharapkan kepala daerah yang 
berpikir substantif dapat memilih pembantunya yang 
berpola pikir substantif, memahami substansi persoalan 
di wilayah kerjanya, sensitif dengan substansi problem 



rakyat, sehingga program yang dieksekusi bermanfaat 
secara substantif bagi masyarakat. Semoga…
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MOBIL DINAS
 DAN PEJABAT PUBLIK 

Mobil dinaS adalah salah satu fasilitas pejabat publik yang 
selalu menjadi polemik bila dibandingkan dengan fasilitas 
lainnya yang diperoleh pejabat di republik ini. Pro kontra 
mobil dinas pejabat publik tidak hanya sebelum dan 
saat pengadaannya, tetapi juga kala pemanfaatannya 
oleh sang pejabat. Dalam catatan sejarah pemerintahan 
tercatat beberapa polemik yang pernah berlangsung 
seputar pengadaan mobil dinas pejabat publik di tingkat 
pusat maupun daerah.

Pada masa akhir pemerintahan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) atau menjelang pelantikan 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun 2014, diskusi 
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publik tiba-tiba digairahkan dengan adanya keinginan 
Presiden SBY untuk membeli mobil mewah bagi menteri 
pemerintahan Jokowi. Polemik seputar rencana presiden 
SBY tersebut berlalu ketika Presiden terpilih (Jokowi) saat 
itu memutuskan untuk menolak rencana itu sembari 
berdalih ingin memprioritaskan  pelayanan publik dari 
pada meningkatkan fasilitas pejabat.

Pada zaman represif orde baru pun polemik tentang 
pengadaan mobil dinas bagi pejabat atau kepala 
daerah juga pernah terjadi. Sebut misalnya yang sangat 
fenomenal terjadi di era 1990-an ketika Gubernur Sulawesi 
Selatan mengadakan mobil mewah Mitsubishi Pajero 
untuk seluruh walikota dan bupati yang ada provinsi 
tersebut. Kontan saja kebijakan tersebut mengundang 
demonstrasi penolakan dari mahasiswa, meski tidak 
berhasil membatalkan kebijakan tersebut.

Bila ditelusuri sejarahnya, pemanfaatan mobil dinas 
oleh pejabat atau penguasa telah berlangsung lama. 
Sejak abad ke 20, mobil telah menjadi simbol kekuasaan, 
kekayaan, dan kemodernan. Sebagi contoh, pada tahun 
1907, Raja Pakubuwana X telah menggunakan mobil 
Daimler Benz untuk melakukan Plisiran ke rakyat yang 
berada di wilayah kekuasaannya. 

Fungsi klasik mobil sebagai alat transportasi tidak 
bisa dipertahankan lagi di era demokrasi dan modern saat 
ini. Mobil tidak  lagi berfungsi tunggal untuk kepentingan 
transportasi atau alat migrasi atau perpindahan dari satu 
tempat ke tempat lainnya. Dalam konteks kekinian, mobil 
bermakna ekonomi, kelas sosial, gaya hidup, hingga 
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politik. Mobil adalah wujud lain dari pakaian atau fashion 
pemiliknya. Makanya tidak salah bila Nordholt (1997) 
memetaforakan belbagai artifek yang melekat dengan 
diri seseorang (seperti mobil) sebagai “kulit sosial” (social 
skin) pemiliknya. Oleh karena itu, keberadaan mobil 
terkadang dikaitkan dengan status sosial pemiliknya.

Ketika menyelesaikan studi di salah satu kota besar 
di Indonesia, saya berteman dengan seorang pejabat dan 
aktivis yang senang mengkoleksi mobil mewah. Ketika 
saya bertanya keperuntukan dan motivasinya untuk 
membeli sejumlah mobil mewah, spontan dia menjawab 
“ini antara lain untuk kepentingan lobi dan penampilan”. 
Belum berakhir hembusan napas kaget saya, sang 
teman melanjutkan dengan memberi contoh “bila saya 
menghadiri pertemuan dengan orang penting di tempat 
mewah, saya sangat percaya diri bila menggunakan 
mobil mewah, dan tukang parkir atau satpam pasti 
menyediakan tempat yang paling depan atau khusus 
untuk parkir mobil mewah saya. Dan kolega saya sangat 
yakin kalau saya bukan orang sembarangan”.

Cerita di atas mempertegas multifungsinya kendaraan 
seperti mobil. Maka tidak heran bila koleksi mobil para 
pejabat berduit tergolong tidak sedikit. Cerita tentang 
mobil mewah para pejabat juga mengingatkan saya 
dengan hasil penelitian disertasi seorang teman. Sang 
kawan menemukan lewat risetnya bahwa perbincangan 
tentang mobil mewah menjadi topik bebas dalam diskusi 
santai para wakil rakyat di “panggung belakang” mereka. 
Temuan ini menunjukkan bahwa mobil telah menjadi 
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bagian yang tak sekedar fungsional untuk transportasi, 
tetapi identitas yang melengkapi status sodial dan 
eksistensi diri sang politisi. Andra (2014) berujar bahwa 
pejabat dan penguasa menunjukkan eksistensi dengan 
mobilnya. Semakin kuat dan berpengaruh posisi pejabat, 
kenyamanan dan keamanan kendaraannya menjadi 
keharusan, sehingga peran kendaraan seperti mobil 
benar-benar vital.  

Rupanya fungsi nonpargmatis mobil juga berlaku 
bagi mobil dinas pejabat publik. Trend mengupdate 
kepemilikan kendaraan dengan seri terbaru terlihat 
dalam pengadaan kendaraan dinas para pejabat, 
meski mobil dinas yang lama masih dianggap layak 
untuk ditumpangi. Trend tersebut mengindikasikan 
adanya hubungan antara mobil dinas dengan status 
penunggangnya, sehingga ada yang kurang bila kepala 
daerah tidak menaiki mobil dinas dengan seri atau jenis 
keluaran terbaru. 

Idealnya, eksistensi mobil dinas harus fungsional  
dimanfaatkan untuk keperluan yang bisa mensupport 
tugas dan peran pejabat dalam melaksanakan program 
kedinasan. Pilihan jenis mobil yang digunakan pun 
sejatinya harus disesuaikan dengan keperuntukannya 
(fungsional). Sangat bisa dipahami bila ada kepala daerah 
yang memimpin wilayah dengan tipologi geografis yang 
sangat luas dan menantang (karena harus melewati 
gunung, lembah, dan sungai), kemudian menggunakan 
mobil dinas yang mahal dengan spek yang standar 
dan kuat. Sebaliknya, sangat susah dilogikakan jika ada 



Birok ras i  Gemilang   |   47

kepala daerah yang memimpin wilayah dengan luas 
yang tidak seberapa, dan berada di tengah kota yang 
sangat mudah dijangkau, kemudian menggunakan 
kendaraan dinas yang mahal dan dengan tipologi sport 
untuk kepentingan jarak jauh.

Dalam konteks inilah patut diapresiasi bila ada kepala 
daerah yang menggunakan kendaraan dinas murah 
walaupun dia memimpin wilayah dengan medan yang 
sulit dan menantang.  Salah satu di antara kepala daerah 
yang termasuk dalam kategori ini adalah Prof. Nurdin 
Abdullah (Bupati Bantaeng Sulawesi Selatan). Bupati 
yang berlatar belakang akademisi ini telah menjadi 
inspirasi dan referensi bagi kepala daerah lainnya di 
tanah air karena keseriusan dan kesederhanaannya 
dalam memimpin daerah. Satu di antara banyak best 
practice dari Prof  Nurdin adalah kesediannya untuk 
menggunakan kendaraan dinas Kijang Inova, meski 
dia harus beroperasi dan mengontrol wilayah yang 
berkarakter pegunungan, pertanian dan kelautan 
(pantai). Bahkan informasi yang terpecaya menyebutkan 
bahwa Prof  Nurdin lebih memprioritas pengadaan mobil 
ambulance mewah, nyaman dan mahal untuk melayani 
rakyat yang sakit, dari pada membeli mobil mewah untuk 
kendaraan operasioanl Bupati. Inilah potret pemimpin 
yang mengedepankan kepentingan rakyat dan melayani 
masyarakat lewat kebijakannya, bukan meminta dilayani 
dengan mobil mewah yang dibeli dengan uang rakyat. 
Na’udzubillahimindzalik…
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KEPALA DAERAH SENSITIf

kaTa SenSiTif SangaT mungkin bermakna atau dimaknai ganda 
oleh setiap orang. Netralitas kata sensitif membuatnya 
dapat ditempatkan dalam beragam konteks, yaitu 
kata yang cocok untuk hal positif, tapi tidak salah bila 
disandingkan dengan aktivitas berkonotasi negatif. 
Tulisan ini ingin menempatkan kata sensitif dalam 
konotasi positif. Sensitif yang bermakna positif dalam 
konteks kepemimpinan lebih bermakna sosial, yaitu 
sikap yang bersumber dari kepekaan personal terhadap 
kejadian sosial (di luar diri) yang berhubungan dengan 
eksistensinya sebagai penguasa (pemimpin).

Pemimpin seperti kepala daerah yang memimpin 
banyak rakyat dengan  wilayah tanggungjawab yang 



begitu luas memungkinkan sang pemimpin untuk 
menemukan beragam persoalan selama memimpin. 

Kepala daerah yang sensitif dipastikan memiliki 
kepekaan terhadap setiap persoalan yang ditemuinya. 
Sensitif dalam konteks positif bermakna adanya kepekaan 
seorang kepala daerah terhadap persoalan yang sedang 
dihadapi rakyatnya. 

Kepala daerah sensitif selalu cepat merespon setiap 
persoalan rakyatnya. Ukuran sensitif dan tidaknya 
seorang pemimpin dinilai dari ada atau tidaknya respon 
terhadap persoalan rakyatnya, atau cepat dan lambatnya 
dia merespon permasalahan warga yang dipimpinnya. 
Sensitif dalam konteks seperti ini lebih berdimensi reaktif. 
Namun sifat sensitif juga dapat diaplikasikan dalam 
konteks prefentif. Seorang pemimpin yang memiliki 
tingkat kepekaan tinggi, akan mampu memprediksi 
kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dengan 
kemampuan ini, pemimpin akan mengerjakan program 
yang sangat antisipatif dan penuh perhitungan dengan 
menekan tingkat resiko seminimal mungkin.

Kepala daerah tidak boleh mati rasa karena dia harus 
cerdas dan sensitif dengan seluruh persoalan daerahnya. 
Sikap sensitif idealnya harus ada sejak proses pencalonan 
menjadi kepala daerah dimulai, atau bahkan jauh hari 
sebelumnya. Kehadiran sikap ini (sensitif ) sejak awal akan 
membantu seorang calon kepala daerah untuk cerdas 
menyusun visi, misi, dan program strateginya. Kampanye 
yang dilakukannya tidak keluar dari isu-isu strategis yang 
dihadapi daerah, sehingga semua tawaran programnya 
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dipastikan solutif dalam menjawab persoalan yang 
sedang dihadapi daerah. Bila calon kepala daerah adalah 
pendatang baru, maka dia bisa menawarkan konsep 
solutif dalam kampanye atau debat yang diikutinya. 
Di samping itu, calon kepala daerah sensitif juga bisa 
“menyerang” atau mengkritik kebijakan kepala daerah 
incumbent dengan sangat reasonable karena diperkuat 
dengan data yang dimilikinya.

Syarat menjadi kepala daerah sensitif antara lain 
harus ada kesediaan untuk mendengar keluhan rakyatnya 
dan kerelaan untuk berobservasi permasalahan yang 
muncul di wilayahnya. Kepala daerah yang baik tidak 
hanya berwawasan (pintar), tetapi juga “berkawasan” 
(menguasai dan memahami wilayah dan persoalannya). 
Semua informasi harus didengar, entah dari mana pun 
sumbernya. Persoalan kebenaran atau keyakinan atas 
informasi tersebut akan diputuskan setelah melakukan  
pertimbangan dan analisis yang komprehensif. Tidak 
jarang pemimpin yang hanya mempercayai dan mau 
mendengar informasi dari pihak tertentu, sembari 
mengabaikan atau bernegatif thinking pada kelompok 
yang lain. Pemimpin atau kepala daerah dengan sikap 
seperti ini diprediksi tidak akan memiliki sikap sensitif 
yang berdimensi positif, tetapi besar kemungkinan 
sensitifnya hanya berdimensi negatif. Dia akan selalu 
bersensitif negatif pada orang-orang yang dia curigai. 
Pemimpin yang diskriminatif seperti ini akan selalu 
kehilangan waktu produktifnya karena diambil oleh 
upaya unproductive-nya untuk menelusuri informasi 
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negatit tentang ‘lawan’ politiknya atau siapapun yang 
masuk kategori “musuh” baginya.

Banyak terobosan yang dilakukan pemimpin karena 
terinspirasi dari kejadian yang diketahuinya, atau dari 
informasi yang diperolehnya. Sebagian waktunya 
dihabiskan untuk mengolah informasi yang diperoleh 
atau fakta yang dilihat menjadi suatu kebijakan. 
Kebijakan yang berbasis fakta dan persoalan di lapangan 
akan menjadi kebijakan yang solutif dan bermanfaat. 
Pemimpin yang ideal harus mengambil mekanisme 
seperti ini dalam menformulasi suatu kebijakan. Tapi 
tidak sedikit pemimpin yang tahu informasi, melihat 
persoalan, tetapi tidak sampai menggerakkan rasa 
sensitifnya untuk memandu kebijakan yang tepat dan 
solutif.

Kepala daerah yang sensitif adalah pemimpin yang 
fokus untuk memikirkan dan mengurus daerah yang 
menjadi wilayah kekuasaannya. Tidak sensitifnya kepala 
daerah antara lain disebabkan oleh bercabangnya 
pikiran yang bersangkutan. Apalagi yang sang pemimpin 
daerah memiliki obsesi dan hendak mengejar target-
target di luar daerah yang dipimpinnya. Kosentrasi atau 
sensitifitas seseorang terhadap sesuatu dipengaruhi 
oleh seberapa jauh perhatian dan keinginannya 
terhadap objek. Bila seorang lelaki tertarik pada seorang 
gadis, maka dipastikan bahwa gadis tersebut selalu 
hadir dalam pikirannya. Apapun informasi atau fakta 
tentang gadis tersebut selalu sensitif bagi dirinya, 
sehingga dia akan senantiasa berusaha untuk berpikir, 
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mencari, mendatangi dan melakukan banyak hal untuk 
mendapatkannya atau paling tidak untuk dekat atau 
sekedar untuk berkomunikasi dengannya.

Seorang kepala daerah yang tertarik dengan hal 
di luar daerahnya, sangat mungkin akan tereduksi 
rasa sensitifitasnya terhadap daerah yang sedang 
dipimpin. Besarnya keinginan untuk meraih sesuatu 
yang lebih besar di luar jabatan yang sedang diemban, 
membuat kepala daerah lebih sensitif dengan isu di luar 
daerahnya, lebih sensitif dengan warga (pemilih) di luar 
wilayah kekuasaan saat ini, sehingga yang bersangkutan 
akan tertarik untuk mendatanginya dan mencurahkan 
sebagian besar energi yang dimilikinya. 

Fenomena seperti ini harus diingatkan pada kepala 
daerah (bupati atau walikota) yang akan mengadu 
nasib politik di pentas pimilihan gubernur (pilgub). 
Rakyat harus tetap kritis dalam melihat persoalan ini, 
agar bisa mengawal perilaku politik kepala daerahnya 
yang hendak berekspansi kekuasaan di level yang lebih 
tinggi. Bersikap kritis terhadap hal ini bukan berarti kita 
menghalangi hak politik bupati/walikota untuk menjadi 
gubernur. Kita hanya ingin kepala daerah tetap fokus 
dan selalu sensitif terhadap persoalan yang dihadapi 
oleh warga dan daerahnya, karena mereka dipilih untuk 
memimpin dalam jangka waktu lima tahun. Bila harapan 
tulus rakyat seperti ini tidak kunjung diwujudkan oleh 
kepala daerah maka sangat mungkin pilgub akan menjadi 
“arena pengadilan” (punish) bagi yang bersangkutan 
dengan cara tidak memilihnya. 
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PENTINGNyA GROUPTHINK 
DALAM BIROKRASI

Groupthink adalah nama teori dalam ilmu sosial, yang juga 
oleh ilmuwan komunikasi dikategorikan sebagai salah 
satu teori yang dapat menjelaskan fenomena komunikasi 
interpersoanal dalam kehidupan kelompok. Oleh karena 
itu, teori ini acap kali disertakan dalam kajian komunikasi 
organisasi atau kala berbicara tentang komunikasi 
efektif dalam kelompok. Untuk menciptakan stabilitas 
kelompok (keutuhan organisasi) diperlukan ketaatan 
setiap anggota kelompok  untuk merelakan pikiran 
dan pendapatnya masing melebur menjadi pemikiran 
kelompok, dan keputusan kelompok mesti dijadikan 
sebagai referensi berjama’ah yang tercermin dalam 
pandangan dan perilaku personal anggota kelompok di 
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luar lingkungan group. Seperti inilah makna dasar yang 
terkandung dalam teori yang dirumuskan Irvin L. Janis 
(1972) tersebut. 

Pemikiran kelompok dalam konteks tertentu 
memang dibutuhkan terutama untuk membangun 
dan menjaga kohesivitas kelompok, tetapi bila produk 
pemikiran kelompok tersebut melalui proses otoriter 
(kontrademokrasi) dan hasilnya tidak bermanfaat bagi 
kehidupan sosial (eksternal kelompok), maka groupthink 
tersebut akan menjadi bumerang bagi institusi dan 
berpotensi mendapat resistensi serta sangat mungkin 
menjadi sasaran hujatan publik. Dalam konteks inilah 
groupthink menjadi dilema bila diterapkan oleh organisasi 
dalam konteks kehidupan sosial. Dalam kehidupan 
politik (politik pemerintahan maupun partai politik), 
menjadikan groupthink sebagai upaya membangun 
soliditas kelompok merupakan langkah tepat. 

Organisasi yang kuat memerlukan kekompakan 
anggotanya dalam menjaga keputusan lembaga. 
Perdebatan dalam internal organisasi adalah ritual 
institusi yang tidak mungkin dihilangkan. Namun larut 
dalam perbedaan membuat konflik internal menjadi 
awet. Di sinilah dibutuhkan kebesaran hati setiap individu 
untuk merelakan ide dan pandangan pribadinya hilang 
atau dilebur menjadi keputusan kelompok. Menjaga 
dan merawat serta konsisten dengan keputusan 
kelompok adalah kerelaan berikutnya yang mesti 
dipersembahkan. 
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Seringkali kesolidan suatu kelompok dikacaukan 
oleh ulah inkonsistensi oknum anggota dalam menjaga 
keputusan lembaga (groupthink).  Dalam beberapa 
kasus acap kali ditemukan pernyataan salah satu 
anggota institusi yang justru masih memperlihatkan 
perbedaan pendapat dikala keputusan telah diambil 
sebagai groupthink. Atau terkadang proses diskusi yang 
seharusnya diakukan di internal, diexpose ke publik oleh 
oknum anggota institusi. Fenomena tersebut beberapa 
kali terlihat dalam kabinet pimpinan Joko Widodo 
dan Jusuf Kalla. Belum hilang dalam ingatan kita saat 
Menko Kemaritiman, Rizal Ramli berpolemik secara 
terbuka dengan Menteri ESDM, Sudirman Said tentang 
teknik pengelolaan Kilang di Blok Masela. Polemik yang 
dianggap kegagalan membangun groupthink di internal 
kabinet Kerja Jokowi-JK tersebut dilengkapi oleh adu 
pikiran pribadi pasangan menteri lainnya, seperti 
polemik antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman 
dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong tentang 
kebijakan impor beras, atau beda pendapat antara 
Menteri Perhubungan Iqnasius Jonan dan Menteri BUMN 
Rini Soemarno tentang proyek kereta cepat Jakarta-
Bandung, serta beberapa polemik yang melibatkan 
menteri lainnya dengan konten debat yang berbeda.

Ada yang menyebut bahwa kebijakan dan gaya 
kepemimpinan Presiden Soeharto di era Orde Baru 
dianggap sebagai potret ideal implementasi groupthink 
dalam membangun kohesivitas kelompok. Terlepas dari 
proses pengambilan keputusan dan sikap pak Harto 
yang sering otoriter, kemampuannya membangun tim 
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yang solid dan kompak terutama dalam mengamankan 
setiap hasil groupthink dalam pemerintahannya patut 
diancungi jempol. Dengan demikian, efektivitas 
groupthink tidak hanya membutuhkan sikap demokratis 
setiap anggota kelompok, tetapi juga memerlukan sosok 
pemimpin yang berwibawa dan disegani terutama oleh 
anak buahnya.

Memahami pentingya groupthink dalam lingkup 
partai politik adalah hal yang tidak kalah urgennya. 
Seorang kader yang baik tidak cukup dengan modal 
kepintaran dan keberaniannya mengkritik segala hal 
yang menurutnya tidak benar. Kemampuan tersebut 
harus dikompromikan dengan keinginan kolektif 
partainya (groupthink) dalam bersikap terhadap 
sesuatu atau diselaraskan dengan style (karakter dan 
teknik berkomunikasi) partai dalam merespon dan 
menyampaikan pendapat. Memang idealnya, perbedaan 
pendapat menjadi hal yang lumrah dan mesti dipelihara 
dalam partai politik, tetapi perbedaan yang terus 
dipertahankan (apalagi memaksakan kehendak atau 
kekeh dan egois mempertahankan ide dan gaya pribadi) 
di saat sudah ada keputusan partai (groupthink) adalah 
bentuk ketidakcerdasan kader dalam berpartai.

Groupthink akan berimpikasi negatif bila 
keperuntukannya dihajatkan untuk melanggengkan 
sikap otoriter dan mendoktrin atau mencuci otak 
(brainwash) anggota kelompok agar memiliki ketaatan 
yang luar biasa terhadap perintah pimpinan. Bisa 
dibanyangkan bila aksi tersebut dilakukan kelompok-
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kelompok radikal, berapa banyak kadernya yang menjadi 
militan dan bersedia melakukan apa saja (termasuk 
membunuh) atas nama perintah dan tugas yang telah 
diberikan organisasi (groupthink).

Pemanfaatan groupthink dalam konteks yang 
keliru seperti ini biasanya disemai oleh organisasi yang 
tidak membuka ruang dialog atau kelompok yang 
mengharamkan perbedaan pendapat. Otoriter seorang 
pimpinan dan pengkultusan terhadap seorang figur 
pemimpin akan memaksa semua anggota menjadi 
pentaklid buta. Oleh karena itu menggunakan logika 
groupthink yang tidak tepat akan menghilangkan daya 
kritis anggota kelompok. Atas nama pikiran kelompok, 
seorang pemimpin kelompok yang salah sekalipun tetap 
dibela, padahal kesalahan yang diperbuatnya secara 
common sense begitu jelas dan mudah terlihat dan 
didefenisikan. 

Implementasi groupthink yang ideal (positif ) ketika 
dihajatkan untuk membangun solidaritas anggota 
kelompok dalam upaya mengamankan keputusan 
group yang telah diambil melalui proses demokratis. 
Organisasi yang sehat mesti merangsang daya kritis 
warganya sehingga ide cemerlang selalu lahir darinya, 
sembari memupuk dengan nilai demokratis agar ide 
cemerlang tidak dikotori sikap eksklusif dan egoistik 
personal, sehingga  keputusan terbaik dapat diambil, dan 
tidak akan lagi ada anggota kelompok yang membuat 
gaduh pasca keputusan kelompok (groupthink) diketok. 
Semoga…
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RAMADAN DAN PEMIMPIN 

raMadan bagi uMaT iSlaM memiliki keistimewaan dengan 
berbagai ‘fasilitas’ dan keutamaan yang menyertai 
kehadiran dan keberadaannya. Ramadan tidak hanya 
menyediakan keuntungan-keuntungan spiritual 
(pahala) bagi yang melaksanakan ibadah puasa wajib 
selama sebulan, tetapi juga menghadirkan berlimpah 
manfaat dan keuntungan duniawi bagi siapa saja (baik 
yang melaksanakan puasa maupun yang tidak). Budaya 
konsumtif masyarakat selama bulan Ramadan yang 
tergolong tinggi telah berkonsekuensi positif bagi 
pengusaha, mulai dari pengusaha kelas kakap seperti 
di bidang konveksi hingga pedagang makanan dan 
minuman dadakan yang biasanya hadir bersamaan 
datangnya bulan suci Ramadan.
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Ramadan tidak hanya memberi rahmat ukhrawi tetapi 
juga duniawi. Ramadan tidak hanya membahagiakan 
umat Islam, tetapi juga umat lain yang bisa memanfaatkan 
eksistensinya sebagai momentum untuk mencari rezeki. 
Di sinilah salah satu wujud rahmatan lil alamin nya bulan 
Ramadan, yang spiritnya dapat diadopsi oleh pemimpin 
dalam berbagai level. Kepala daerah misalnya, dituntut 
untuk bisa kreatif dan produktif lewat kebijakannya 
sehingga dapat mendatangkan ‘rahmat’ bagi semua 
warga. Sikap ini penting untuk diterapkan oleh pemimpin 
yang dilahirkan oleh pilkada langsung. Godaan dan 
‘paksaan’ tim sukses serta kelompok masyarakat yang 
merasa telah memilihnya, membuat kepala daerah sulit 
untuk berlaku adil bagi semua rakyat. Oleh karena itu, 
keinginan pemimpin daerah untuk bersikap adil dan 
mendatangkan rahmat bagi seluruh warga harus bisa 
mengalahkan godaan tim sukses yang terus menuntut 
perlakuan khusus.

Keistimewaan bulan Ramadan tidak terlepas dari 
amalan ibadah puasa wajib yang dilakukan umat Islam. 
Banyak nilai yang diajarkan lewat ibadah puasa, salah 
satunya tentang kejujuran dan antipencitraan. Puasa dan 
tidaknya seseorang hanya diketahui pelaku dan Tuhan, 
karena wujudnya tidak terlacak oleh indera orang lain 
seperti ibadah sholat, haji dan ibadah lainnya. Pemimpin 
dituntut untuk bekerja dengan penuh keseriusan dan 
keikhlasan, tanpa berharap bahwa apa yang dilakukan 
mesti harus diketahui orang lain. Memang tidak mudah 
bagi pemimpin untuk melakukan kegiatan tanpa 
publikasi di era politik pencitraan saat ini. Publikasi dan 
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pencitraan telah menjadi ritual yang menyertai setiap 
aktivitas sang pemimpin. Tidak ada yang salah dengan 
publikasi dan pencitraan, tetapi menjadi tidak tepat bila 
seorang pemimpin hanya memikirkan pencitraan dan 
publikasi dengan mengabaikan proses, manfaat dan 
kontribusi program yang dilakukannya bagi rakyat.

Kejujuran dan antipencitraan juga mesti dipraktekkan 
di level staf dan pegawai. Hal ini bisa ditunjukkan 
dengan bekerja serius tanpa harus berniat untuk cari 
muka (carmut) pada pimpinan. Carmut adalah bentuk 
lain dari pencitraan yang dilakukan staf, dengan selalu 
mengorientasikan pekerjaan untuk kesenangan, dipuji, 
dan diketahui oleh pimpinan. Oleh karena itu, seorang 
atasan (pemimpin) dituntut untuk cermat menilai 
kinerja bawahannya, agar tidak ‘dikibuli’ staf yang hanya 
berorientasi pencitraan. Pemimpin mesti menggunakan 
cara atau metode yang komprehensif untuk menilai 
kinerja staf, sembari mengabaikan sikap like dan dislike 
serta berbagai sikap subjektif lainnya. Staf yang carmut 
adalah termasuk golongan opurtunis yang menjadi 
‘virus’ birokrasi, karena tradisi carmut mencederai prinsip 
birokrasi yang melayani (melayani rakyat).

Keistimewaan Ramadan telah menjadikannya 
sebagai magnet bagi siapapun, sehingga tidak heran 
bila kehadirannya didambakan. Sebagai magnet, 
Ramadan akan menularkan energinya kepada siapapun 
yang mendekatinya. Bila besi digosokkan terus 
menerus ke magnet, maka sifat magnet akan ditransfer 
(melekat) pada besi tersebut sehingga besi itu berubah 
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nama menjadi magnet. Orang yang berpuasa dan 
mengamalkan amaliah lainnya akan keciprat rahmat dan 
keistimewaan Ramadan. Pemimpin yang baik adalah 
yang bisa menjadi magnet bagi anak buahnya atau bagi 
rakyatnya. Dalam konteks inilah seorang pemimpin 
harus memiliki kelebihan dalam banyak hal, karena dia 
akan dipedomani dan akan menularkan energy positif 
kepada staf dan rakyat.

Pemimpin yang sukses sebagai magnet akan selalu 
dicintai oleh siapun karena energy positif selalu terpancar 
dan tertransmisi pada staf dan raknyatnya. Kehadirannya 
selalu dirindukan, statemen dan ucapanya senantiasa 
dinanti, sentuhan kebijakan dan karya besarnya terus 
didamba. Pemimpin seperti ini tidak membutuhkan 
biaya pencitraan, sehingga setiap kontestasi politik yang 
diikutinya tidak berbiaya tinggi (high cost).

Pemimpin yang memiliki magnet dan pemancar 
energy positif pasti dicintai rakyatnya. Bahkan setelah 
wafatnya pun masyarakat selalu mengenangnya lewat 
karya-karyanya (amal jariahnya), termasuk makamnya 
yang menjadi pusat ziara para pengikut karena magnet 
dan energy positifnya diyakini masih tersimpan 
dimakamnya. Kenyataan ini semakin menyakinkan kita 
untuk tidak ragu mengatakan bahwa “manfaat dan 
kontribusi pemimpin yang baik tidak pernah berakhir 
walau napasnya sudah terhenti”. Bila kita berziara ke 
makam para wali dan tokoh agama, kita bisa menyaksikan 
betapa banyak orang yang mendapatkan manfaat dari 
keberadaan makamnya. Sebut di antaranya, penjual, 
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tukang parkir, dan penyedia jasa lainnya. Kenyataan ini 
mempertegas kebenaran ungkapan orang awam yang 
berujar bahwa “Matinya saja masih bermanfaat, apalagi 
saat hidupnya”. Oleh karena itu untuk mengukur tingkat 
ketokohan seorang pemimpin adalah di saat yang 
bersangkutan tidak berkuasa dan setelah pemimpin itu 
tiada (wafat).

Keberkahan dan semarak religius bulan Ramadan 
juga dikontribusi oleh amaliah dan do’a umat Islam yang 
melaksanakan puasa. Kesamaan gerak dan spirit ibadah 
umat Islam selama Ramadan menjadi kekuatan yang 
terakumulasi menjadi daya religius tinggi sehingga secara 
kasat mata terlihat betapa nuansa Islami terus terpancar 
di seantero bumi. Inilah salah satu potret kesamaan 
langkah komunitas yang berefek positif bagi diri dan 
kelompok serta lingkungan. Di antara tugas seorang 
pemimpin adalah membangun kebersamaan kelompok 
(team work) sebagai kekuatan dalam menggerakkan 
organisasi. Tidak ada sukses seorang pemimpin tanpa 
akumulasi sukses dari bawahannya.  
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Bagian II:
Gemilang Politik

 Memotret Demokrasi di ntB dengan  “Kamera” iDi
 Pentingnya etika dalam Berpolitik
 informasi Korupsi, Korupsi informasi 
 investasi dalam Pasar Demokrasi
 Mengawal Calon Politisi dari Hulu
 Berpikir Positif pada Politisi Perempuan
 objektif Menjaring Kepala Daerah
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MEMOTRET DEMOKRASI DI NTB 
DENGAN KAMERA IDI

pekan keMarin Saya diundang pemerintah provinsi NTB 
lewat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri 
(Bakesbangpoldagri) untuk bicara tentang Indeks 
Demokrasi Indonesia (IDI) NTB dalam kaitanya dengan 
peran partai politik (parpol) dan organisasi sosial 
kemasyarakatan (ormas). Topik yang sama dengan tema 
kegiatan yang sedikit berbeda acap kali saya ikuti, mulai 
dari Focus Group Discussion (FGD) dalam rangkaian 
penyusunan IDI, hingga rilis atau espose hasil IDI NTB. 

Forum-forum tersebut memperkaya referensi saya 
tentang potret demokrasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) 
bila menggunakan kamera IDI. Sebagaimana diketahui 
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bahwa IDI merupakan angka-angka yang menunjukkan 
tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi 
di Indonesia berdasarkan tiga aspek demokrasi, yaitu 
kebebasan sipil (Civil liberty), hak-hak politik (political 
right), dan lembaga demokrasi (institutional of democracy). 
Ketiga aspek ini kemudian dibreak down lagi ke dalam 
sebelas variabel, dan dua puluh delapan indikator. 

Berdasarkan hasil perhitungan  IDI NTB yang dirilis 
BPS awal Agustus silam, Indeks Demokrasi Indonesia 
(IDI) NTB 2015 sebesar 65,08 dari skala 0 sampai 100, 
angka ini naik 2,46 poin dibandingkan dengan IDI NTB 
2014 sebesar 62,62. Tingkat demokrasi NTB mengalami 
peningkatan, tetapi masih tetap berada pada kategori 
sedang. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga 
kategori yakni “tinggi” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 
– 80), dan “rendah” (indeks < 60).

Masih menurut BPS, perubahan IDI dari tahun 2014-
2015 dipengaruhi tiga aspek demokrasi yang diukur 
yakni Kebebasan Sipil (Civil Liberty) yang turun 7,14 poin 
dari 58,73 pada 2014 menjadi 51,59 pada 2015, Hak-
Hak Politik (Political Rights) turun 0,97 dari 62,08 pada 
2014 menjadi 61,11 pada 2015, dan Lembaga-lembaga 
Demokrasi (Institution of Democracy) yang naik 19,98 
poin dari 68,38 pada 2014 menjadi 88,36 pada 2015

Angka dan poin di atas menunjukkan bahwa masih 
banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah dan masyarakat 
NTB dalam membangun demokrasi di provinsi ini. Meski 
poin IDI NTB berada dalam posisi atau kategori sedang, 
namun poin tersebut masih berada di bawah rata-rata 
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nasional, dan bila disandingkan dengan point provinsi 
lain, IDI kita (NTB) masih menempati papan bawah (lima 
besar dari bawah).  

Pekerjaan rumah kita harus diselesaikan dengan 
menyisir dan mengurai persoalan di setiap aspek, 
variabel, dan indikator. Dengan menjadikan tiga aspek 
utama IDI hingga indikatornya yang lebih rigit sebagai 
alat konfirmasi terhadap praktek kehidupan demokrasi 
di NTB, menyadarkan kita betapa masih banyaknya hal 
yang perlu dibenahi oleh kita menuju tatanan kehidupan 
demokrasi yang ideal. Dalam kontestasi kebebasan sipil 
misalnya, masih biasa kita temukan perilaku-perilaku 
anarki yang dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan 
masyarakat kita mengelola perbedaan di antara mereka. 
Dalam konteks ini, kebebasan berpendapat bukan lagi 
pilihan sikap yang bisa dijamin keamanannya. 

Dalam implementasi hak-hak politik masyarakat 
pun tidak luput dari praktek diskriminasi, terutama yang 
dialami oleh kelompok-kelompok rentan (secara fisik 
dan sosial) yang tidak bisa menyalurkan hak politiknya 
karena adanya diskriminasi kebijakan pihak terkait. 
Belum lagi bila kita merujuk pada tingkat partisipasi 
masyarakat dalam setiap pemilihan kepala daerah yang 
menunjukkan tren penurunan. Lembaga demokrasi 
seperti partai politik (parpol)  yang diharapkan peran 
maksimalnya dalam  memberikan pendidikan  politik, 
tampaknya belum mampu menjalankan peran ini 
secara baik. Padahal, parpol merupakan institusi yang 
secara eksplisit diamanahkan undang-undang untuk 
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memberikan pendidikan politik (di samping tugas 
lainnya untuk menyiapkan calon pemimpin). 

Meskipun aspek lembaga demokrasi memberi 
kontribusi baik (peningkatan) bagi poin IDI di NTB, namun 
berdasarkan fakta di lapangan, maka diperlukan peran 
parpol yang lebih maksimal lagi untuk menata wajah 
demokrasi di NTB. Dari trackrecord yang ditunjukkan 
parpol selama ini, sangat jelas terlihat terabaikannya peran 
ini. Komunikasi politik yang dibangun anggota parpol 
kepada masyarakat hanya berlangsung instan jelang 
pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Lebih 
memprihatinkan lagi pesan yang disampaikan mereka 
(parpol) berorientasi pragmatis untuk kepentingan 
akumulasi suara dengan cara-cara yang tidak mendidik 
seperti money politic, atau  aksi transaksional lainnya.

Diperlukan political will yang kuat dari politisi untuk 
bisa mengawal proses demokrasi hingga pada posisi ideal. 
Bila kesadaran minim untuk mengubah wajah demokasi, 
maka sistem demokrasi lah yang mesti memaksa 
mengubahnya. Dalam konteks inilah refisi regulasi politik 
menjadi keharusan. Demokrasi bisa berjalan  baik bila ada 
sistem dan regulasi yang ideal. Sebagai contoh, pemilu 
misalnya akan mampu melahirkan wakil rakyat yang 
akuntabel bila didukung oleh regulasi pemilihan yang 
tidak berbiaya tinggi. Regulasi politik berbiaya tinggi 
akan mendorong politisi untuk mengambil langkah-
langkah yang kontraproduktif dengan semangat 
demokrasi seperti money politic. Penguatan sistem tidak 
hanya dilakukan dengan merevisi regulasi yang dianggap 
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belum ideal, tetapi juga dengan cara menformulasi 
aturan-aturan baru yang dianggap mampu menciptakan 
tatanan kehidupan yang demokratis. 

Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat juga sangat 
diharapkan dalam meningkatkan idenks demokrasi NTB. 
Mayoritas masyarakat yang paternalistic membuat posisi 
strategis mereka (pemimpin informal) menjadi kian 
efektif untuk berkontribusi bagi peningkatan point IDI, 
terutama pada aspek kebebasan sipil. Pemimpin informal 
diharapkan bisa menjadi pendidik demokrasi, dengan 
terus mengkampanyekan pentingnya saling menghargai, 
sikp inklusif, toleran pada sesama. Pendidikan demokrasi 
harus dimulai dari usia dini di lingkungan keluarga lewat 
contoh tauladan dan membangun kultur demokratis 
sederhana. Upaya ini penting untuk membangun 
generasi demokratis masa depan di tengah ancaman 
lingkungan sosial yang kurang kondusif bila dilihat dari 
standar hidup demokratis.

Bila kolaborasi antara penataan system demokrasi 
yang didukung oleh adanya political will politisi dengan 
partisipasi maksimal pemimpin informal dalam menata 
dan membangun kehidupan demokrasi di NTB, maka kita 
optimis poin dan posisi IDI NTB akan lebih baik di masa 
yang akan datang, sehingga daerah ini dinilai sebagai 
daerah demokratis yang sangat aman bagi siapapun 
yang ingin berkunjung dan berinvestasi. Semoga…
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PENTINGNyA ETIKA 
DALAM BERPOLITIK

banyak kaSuS di indoneSia yang mencerminkan aksi tanpa 
etika para pejabat public dalam kehidupan politik. 
Mencuatnya kasus “papa minta saham” yang dilakukan 
Setya Novanto pada tahun 2015 misalnya mengusik 
naluri akademik kita untuk mendiskusikan kembali tema 
klasik seputar hubungan antara etika dengan politik. 
Kasus yang berawal dari pertemuan antara politisi Golkar 
tersebut dengan pengusaha Riza Chalid dan Presiden 
Direktur PT. Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin 
telah menyita perhatian publik setelah hasil rekaman 
pembicaraan mereka menjadi bahan laporan Sudirman 
Said (Menteri ESDM) ke Majelis Kehormatan Dewan 
(MKD). Kasus ini tidak hanya menunjukkan adanya 
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pelanggran etik yang dilakukan Setya Novanto, tetapi 
juga telah mempertontonkan praktek politik yang tidak 
beretika dari beberapa oknum anggota DPR yang ada di 
MKD. 

Sungguh di luar kepatutan seorang ketua DPR 
mengajak pengusaha untuk ketemu dengan pimpinan 
perusahaan asing untuk meminta saham dengan 
menjanjikan perpanjangan kontrak di saat pemerintah 
sedang mem-pressure perusahaan tersebut untuk 
memenuhi janjinya dan memberikan keuntungan yang 
lebih bagi rakyat Papua dan bangsa Indonesia. Dari 
sidang MKD pun terekam dengan jelas bagaimana 
pikiran dan perilaku pimpinan dan anggota majelis yang 
mulia, sehingga ketahuan mana yang beretika dan mana 
yang tidak. 

Bagaimana mungkin beberapa orang anggota 
majelis yang dalam persidangan ngotot mempersoalkan 
keabsahan rekaman dan berdebat dengan saksi, malah 
dalam keputusan atau kesimpulannya justru menjadikan 
keterangan saksi tersebut sebagai referensi untuk 
mengambil kesimpulan. Sama tidak mungkinnya bila 
anggota majelis yang terlihat membantu terdakwa dalam 
persidangan, malahan memberikan sanksi berat , hanya 
untuk mendapatkan kesempatan untuk menghindar dari 
hukuman yang segera atau mengharap ada mekanisme 
keputusan lain yang lebih lama. Bahkan yang lebih tidak 
etis ketika ada anggota MKD yang tidak merasa bersalah 
ketika hadir dalam konferensi pers nya saksi yang akan 
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mereka panggil di persidangan. Inilah potret perilaku 
para  pengadil etik yang tidak beretika.

Penggalan-penggalan fakta yang bersumber 
dari perilaku oknum anggota DPR di atas semakin 
mempertegas kebenaran penilaian rakyat (lewat survey 
yang dilakukan oleh beberapa lembaga seperti Indo 
Barometer dan Formappi) yang tidak pernah puas 
dengan kinerja wakilnya di DPR. Seharusnya anggota 
DPR menjadikan penilaian rakyat sebagai referensi untuk 
merubah kinerja ke arah yang lebih baik, bukannya justru 
menunjukkan perilaku yang tidak beretika. 

Politik yang dijalankan tanpa etika akan melahirkan 
praktek politik yang menyimpang dari norma demokrasi, 
nilai sosial dan budaya bangsa. Dalam konteks inilah 
pentingnya etika dan moral untuk dijadikan sebagai 
dasar perilaku anggota dewan, sebab etika politik berisi 
prinsip moral tentang baik buruk dalam tindakan atau 
perilaku dalam berpolitik, atau yang oleh Widjaja (1997) 
disebut sebagai tata susila atau sopan santun dalam 
pergaulan politik.

Berpolitik dengan panduan etika akan melahirkan 
perilaku politik yang mengedepankan rasa malu. 
Perilaku Setya Novanto dan beberapa oknum politisi 
dalam persidangan etik di MKD memperlihatkan betapa 
rasa malu sudah tidak bersarang lagi dalam diri oknum 
wakil rakyat. Oknum politisi seperti inilah yang oleh Prof. 
J.E. Sahetapy dikategorikan sebagai politisi yang telah 
putus urat malu-nya. Setelah ketahuan tidak beretika, 
masih saja berkelik dan berharap tanpa hukuman. 
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Saat sinyal hukuman terlihat, baru mau menyatakan 
mengundurkan diri dari ketua DPR tanpa mengaku 
kesalahan dan mengatasnamakan kepentingan bangsa. 
Setelah mungundurkan diri, kemudian masih mau 
menerima jabatan sebagai ketua fraksi dengan alasan 
belum pernah dijatuhi hukuman etik sedang atau berat 
oleh MKD.

Cara-cara berpolotik apologic seperti di atas 
mencerminkan cara politik yang tidak beretika dan tidak 
punya rasa malu. Padahal kesalahan yang dilakukannya 
terbaca dan dipahami secara common sense oleh rakyat. 
Harusnya politisi kita bisa belajar dari tradisi politisi 
dan pejabat publik Jepang yang menjadikan tradisi 
mengundurkan diri sebagai hal yang biasa, karena 
budaya malunya yang kental. Rasa malu lah yang 
mendorong menteri luar negeri Jepang, Seiji Maehara 
mengundurkan diri karena terbukti menerima donasi 
dari warga Korea Selatan yang tinggal di Tokyo hanya 
250.000 Yen, atau sekira 25 juta rupiah.

Etika politik juga dapat menjadi tameng moral bagi 
politisi yang bisa dijadikan sebagai modal penting untuk 
mengisi kekosongan dan kekurangan sistem demokrasi 
yang ada. Apalagi sistem politik dan demokrasi lambat 
laun diprediksi akan mengalami krisis dan reduksi. Namun 
fakta di DPR menunjukkan hal yang problematic. Produk-
produk hukum dan aturan yang dibuat DPR sebagai 
referensi berdemokrasi mengalami “cacat bawaan”, yang 
diindikasikan dengan lemah dan subjektif-nya beberapa 
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aturan yang mereka buat (terutama yang menyangkut 
nasib dan tata beracara mereka di parlemen). 

Proses pembuatan instrument demokrasi seperti 
undang-undang ditengarai sudah tidak menyertakan 
etika, karena tidak sepenuhnya dihajatkan untuk 
kepentingan demokrasi sejati atau bukan untuk 
kepentingan rakyat dan bangsa. Kita masih ingat sejarah 
perubahan undang-undang MD3 (khususnya yang 
merubah ketentuan dan syarat untuk menjadi ketua 
DPR), yang hanya untuk kepentingan koalisi. Termasuk 
aturan yang terkait dengan mekanisme pengambilan 
keputusan di MKD, seperti pelanggaran etika berat yang 
harus melewati pembentukan tim panel dan paripurna 
dewan.  

Kenyataan ini menambah keyakinan saya terhadap 
kebenaran cerita seorang kawan yang pernah melakukan 
riset di DPR, dan menemukan banyak perilaku subjektif 
anggota dewan di saat mereka harus membuat undang-
undang yang idealnya mestinya objektif dan demokratis. 
Mereka sibuk dengan pertimbangan keuntungan dirinya 
dan partainya, sehingga nuansa subjektivitas dalam 
undang-undang tersebut begitu kental terlihat. Padahal 
eksistensi DPR dengan etika politiknya diharapkan bisa 
membantu masyarakat untuk mengejewantahkan 
ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang 
nyata. Inilah yang disebut Franz Magnis Suseno (1991) 
sebagai kontribusi etika dalam kehidupan politik.

Dalam ketetapan MPR RI Nomor VI Tahun 2001 
tetang etika kehidupan berbangsa pun telah dijelaskan 
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betapa pentingnya etika (termasuk etika politik) dalam 
kehidupan berbangsa. Etika politik bisa mewujudkan 
pemerintahan yang bersih dan menumbuhkan suasana 
politik yang demokratis yang ditandai dengan adanya 
keterbukaan, tanggungjawab, tanggap dengan aspirasi 
rakyat, dan jujur. Kenyataan menunjukkan bahwa 
demokrasi, kejujuran, dan keterbukaan hanya menjadi 
jargon dan ajaran yang tercatat dalam aturan dan 
ketetapan, karena belum bisa menemani setiap aktivitas 
para wakil rakyat. 

Kita harus kritis terhadap setiap perilaku wakil 
yang telah kita pilih lewat pemilihan umum yang mahal 
biayanya. Ingatkan mereka bila tidak beretika, atau 
hukum mereka dengan cara tidak memilihnya kembali 
saat pemilu yang akan datang. 

Hal ini harus dilakukan bila kita tidak ingin diklaim 
sebagai kontributor perilaku tidak terpuji anggota dewan. 
Untuk merubah perilaku tidak etis anggota DPR tidak 
cukup dengan memberi penyadaran pada mereka, atau 
tidak bisa hanya dengan membuat regulasi yang baik, 
tetapi perlu didukung oleh perilaku politik yang beretika 
dari rakyat, seperti dengan tidak menerima money politic 
dari mereka saat pemilu, dan memilih berdasarkan hati 
nurani serta pemahaman yang utuh tentang figur calon 
wakil rakyat. Semoga…
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INfORMASI KORUPSI, 
“KORUPSI” INfORMASI

Topik TenTang korupSi di Indonesia tidak pernah habis untuk 
didiskusikan. Selalu ada cerita (kasus dan modus) korupsi 
yang memiliki nilai berita (news value) di mata wartawan, 
sehingga tidak heran bila kasus korupsi selalu menghiasi 
layar dan lembaran media massa di tanah air. Korupsi 
di Negara ini belum menunjukkan tanda akan berakhir, 
meski sudah beragam cara dan banyak biaya yang 
sudah dikeluarkan untuk menanggulangi kejahatan 
luar biasa (extra ordinary crime) tersebut.  Dari rilis yang 
dikeluarkan Lembaga Transparancy international di awal 
tahun 2016 silam tentang Corruption Perception Index 
tahun 2015, Indonesia menempati peringkat 88 (dari 168 
negara yang diamati) dengan skor CPI 36 (masih jauh 
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dari skor maksimal 100). Data dan peringkat tersebut 
menunjukan  bahwa persoalan korupsi masih menjadi 
pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan serius 
oleh bangsa ini.  

Banyak faktor yang berkontribusi bagi tumbuh-
suburnya korupsi, salah satunya adalah informasi. 
Menutup informasi kecurangan atau membiarkan orang 
lain untuk terus berbuat korup tanpa mengingatkan 
dengan informasi yang baik, sama dengan memupuk 
praktek korupsi dan membiarkan pelakunya terus berbuat 
dosa. Kealpaan untuk memberi nasehat (informasi) 
pada pelaku atau keengganan untuk menyampaikan 
informasi korupsi pada pihak yang berwajib, paling tidak 
disebabkan oleh tiga hal.

Pertama, tidak ada kepedulian. Sikap individualis 
menjadi salah satu ciri masyarakat modern. 
Ketidakpedulian terhadap praktek korupsi membuat 
aksi tidak terpuji tersebut terus tumbuh subur. Bila ada 
kepedulian untuk mengkomunikasi informasi korupsi 
sejak awal, maka rantai korupsi bisa diputus sejak dini. 
Adalah hal yang tidak mungkin apabila aksi korupsi 
tidak diketahui orang lain di luar pelaku, karena uang 
rakyat yang dikorup pasti melewati proses tertentu yang 
melibatkan atau paling tidak diketahui oleh pihak-pihak 
tertentu seperti bendahara, sekretaris, atau posisi lainnya 
yang terkait dengan keuangan dan sang koruptor.  

Kedua, tidak ada keberanian. Untuk melawan 
kejahatan korupsi dibutuhkan nyali yang tinggi, 
termasuk nyali yang tidak kecil untuk menyampaikan 
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informasi korupsi kepada pihak terkait. Ketakutan untuk 
menjadi pemberi informasi seputar korupsi menjadi 
penyumbang signifikan bagi langgengnya praktek 
korupsi. Ketidakberanian bisa disebabkan banyak hal 
seperti tidak ingin direpotkan untuk menjadi saksi, yang 
tentu saja akan menghabiskan waktu dan tenaga.

Ketidakberanian untuk menshare informasi 
korupsi juga bisa disebabkan karena pemilik informasi 
merupakan bagian dari praktek korupsi, yang bila 
diinformasikan ke publik atau pihak terkait berarti sama 
dengan memberikan tali pelilit lehernya sendiri kepada 
orang lain. Atau sangat mungkin ketakutan untuk 
membagi informasi korupsi ke pihak berwewenang 
karena sudah dibuat takut dengan imbalan tertentu 
dari pelaku. Ketakutan untuk menginformasikan adanya 
praktek korupsi dengan motif yang disebut terakhir 
dapat dikategorikan sebagai “korupsi” informasi, yang 
sangat besar kontribusinya bagi terus berkembangnya 
aksi kejahatan korupsi.   

 Ketiga, sengaja disimpan untuk tujuan tertentu. 
Penyimpanan informasi korupsi lebih didominasi (untuk 
tidak mengatakan semua) motif atau tujuan negatif. 
Seringkali pemilik informasi korupsi menyimpannya dan 
pada saat tertentu dijadikan sebagai alat penyandera 
atau bahan untuk menekan pelaku korupsi. Politisi dan 
pejabat publik selalu dijadikan objek penyanderaan, 
dan momentum suksesi atau pesta demokrasi sering 
kali menjadi waktu yang dipilih untuk melancarkan aksi 
penyerangan atau pemerasan.
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Target penyandera informasi korupsi lebih didominasi 
aspek ekonomi dan politik. Dengan motif ekonomi, 
seorang penyandera informasi korupsi melakukan 
aksinya untuk memperbanyak pundi rupiahnya. Dengan 
berbekal “PIN” informasi korupsi yang dimilikinya, 
penyandera menjadikan pelaku korupsi  sebagai “ATM” 
yang kapan dan dimana saja mereka bisa menariknya. 

Cara dan modus kerja seperti ini tidak salah bila 
dikatakan sebagai bentuk korupsi informasi. Aksi 
tersebut tidak hanya menyalahgunakan informasi 
korupsi untuk mencari materi dengan cara yang haram, 
tetapi juga membiarkan aksi korupsi terus berlangsung 
atau menjadikan pelaku korupsi tidak tersentuh proses 
hukum. Oleh karena itu, perilaku tidak terpuji seperti ini 
telah menghalangi upaya penegakan hukum terhadap 
pelaku kejahatan korupsi.  

Motif politik juga acap kali mendorong peneror 
informasi korupsi untuk melakukan aksinya, apalagi 
pernyataan dan laporannya ditangkap oleh media 
massa sebagai berita. Pencitraan buruk terhadap lawan 
politiknya merupakan target pertama yang ingin 
diwujudkannya, karena tujuan ini menjadi pintu masuk 
untuk mewujudkan target lainnya, seperti pemanggilan, 
pemeriksaan, penetapan tersangka, hingga penahanan 
terhadap pelaku korupsi. Bila target terakhir ini telah 
tercapai, otomatis kekalahan politik telah dikantongi. 
Inilah pertarungan politik di luar gelanggang demokrasi 
seperti pemilu. 
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Belakangan ini kita sering suguhi informasi seputar 
dugaan korupsi yang dilakukan publik figur yang 
ingin atau sedang bertarung dalam pesta demokrasi. 
Informasi tersebut pada umumnya bersumber dari 
laporan lawan politik mereka, sehingga tidak heran 
bila publik dikagetkan dengan pemberitaan dugaan 
korupsi yang dilakukan calon pejabat publik bersamaan 
dengan waktu yang bersangkutan mengkonsolidasikan 
kekuatan politik menjelang kontestasi politik. Pada 
umumnya laporan dugaan korupsi tersebut merupakan 
kasus lama, dan bahkan terkadang terlapor sudah 
melupakannya. Artinya, bila benar dugaan korupsi itu 
memang ada, kenapa tidak dilaporkan dari dulu. Inilah 
bentuk penyanderaan informasi korupsi yang diniatkan 
untuk hal yang negatif dalam kehidupan politik.  

Namun tidak selamanya pelaku penyanderaan 
informasi korupsi memiliki bukti dan data akurat 
tentang korupsi yang didugakan pada seseorang. 
Keinginan yang kuat untuk mendapatkan materi atau 
untuk melakukan black campaign pada lawan politik  
membuat sang “peneror” ngotot menjadikan bukti 
yang prematur dan tidak valid sebagai alat penekan. 
Dalam konteks inilah unsur korupsi informasi terpenuhi, 
karena menggunakan data yang tidak akurat atau 
palsu dengan tujuan merugikan orang lain. Politisi atau 
pejabat publik yang menjadi objek pemerasan informasi 
palsu korupsi seperti ini tidak perlu takut, dan sebaiknya 
harus melakukan perlawanan sesuai dengan aturan 
yang berlaku. Melawan jauh lebih baik dari pada diam 
dan membiarkan orang lain menfitnah. Bahkan diamnya 
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seseorang yang difitnah berkorupsi akan dianggap 
publik sebagai bentuk pembenaran terhadap informasi 
tersebut. Na’udzubillahi min dzalik.



INVESTASI 
DALAM PASAR DEMOKRASI   

konTeSTaSi poliTik bukan perkara mudah karena di dalamnya 
membutuhkan usaha serius untuk memenangkannya. 
Kemenangan lahir bukan dari usaha instan tetapi lewat 
usaha panjang dengan strategi dan langkah terukur. 
Oleh karena itu, kontestasi politik seperti Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) merupakan rangkaian dari 
proses investasi sosial, ekonomi dan politik dalam pasar 
demokrasi. Meski dikenal investasi jangka panjang dan 
jangka pendek namun usaha politik yang sukses selalu 
dipersembahkan oleh investasi politik jangka panjang. 

Berinvestasi dalam pasar demokrasi tidak hanya 
bersifat materi tetapi juga modal sosial. Bahkan jenis 
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investasi yang disebut terakhir (investasi sosial) justru 
yang perlu mendapat porsi lebih dalam pasar demokrasi. 
Investasi sosial jangka panjang yang dilakukan seorang 
politisi atau tokoh bisa beragam bentuk seperti 
pengabdian di berbagai aspek kehidupan baik dilakukan 
secara mandiri maupun dengan memanfaatkan program 
atau anggaran dari berbagai sumber. Perilaku dan 
kepribadian selama interaksi sosial juga merupakan 
bentuk lain dari investasi sosial dalam pasar demokrasi.

Investasi sosial seperti di atas akan terkonversi 
menjadi investasi politik ketika pasar ”bursa efek 
demokrasi” dibuka. Karakter masyarakat Indonesia 
yang masih menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan 
rasa sungkan serta tidak mudah melupakan jasa dan 
pengabdian orang lain menjadi perawat efektivitas 
pengaruh atau nilai jual investasi sosial dalam pasar 
demokrasi. Pemilih-pemilih emosional dapat dijaring 
dengan ”umpan” investasi sosial karena ikatan emosional 
yang terajut lama tertanam lama di benak pemilih. 
Pemilih rasional dan pragmatis juga akan berpikir bahwa 
investasi jangka panjang yang dilakukan seorang tokoh 
atau politisi menjadi bukti otentik keseriusannya dalam 
pemberdayaan masyarakat dibandingkan dengan 
investor-invetor sosial dan ekonomi yang melakukan 
investasi jangka pendek.

Investor-investor sosial jangka panjang yang telah 
mendapat tempat di hati pemilih tidak perlu bekerja 
keras saat kontestasi politik dilakukan. Paling-paling 
ikhtiar yang dilakukan hanya bersifat perawatan dan 
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”pemupukan” agar dukungannya tetap ”subur” dan tidak 
terjangkit oleh ”virus-virus” pengaruh calon lain dengan 
godaan yang menjanjikan selama proses investasi jangka 
pendek yang dilakukannya. Bahkan masyarakat sendiri 
secara sukarela menjadi tim sukses bagi investor yang 
banyak saham sosialnya. Sebaliknya bila masyarakat 
menemukan investor sosial instan (jangka pendek) atau 
oleh Mage (2012) disebut sebagai politisi Jalangkung--- 
berpotensi untuk dicurigai sebagai investor ”tidak 
serius” dan beramal dengan pamrih (untuk kepentingan 
kemenangan politik).

Semakin lama durasi waktu dan banyak nilai 
investasi sosial seseorang diprediksi akan semakin tinggi 
dukungan politik yang diperolehnya. Oleh karena itu 
rugilah bagi orang-orang yang memiliki posisi untuk bisa 
mengabdi tapi tidak dimanfaatkan dengan maksimal 
sebagai ladang investasi. Atau belum beruntunglah 
seorang tokoh atau politisi yang menjadikan jabatan 
atau profesinya untuk meraut keuntungan pribadi dan 
kerabatnya dengan melanggar aturan dan ketentuan 
yang berlaku. Figur-figur seperti ini sangat mungkin 
mendapat ”laknat” secara hukum dan secara sosial 
politik dari masyarakat dengan tidak memilihnya dalam 
kontestasi politik  yang diikutinya.

Investasi sosial tidak hanya fokus pada figur personal 
secara langsung tetapi juga terkait dengan ”koorporasi” 
atau trah sosial seperti keluarga, baik jalur ke atas dan 
ke bawah (kakek, orang tua, anak, cucu, dan seterusnya) 
maupun jalur ke samping (suami dan istri). Investasi 
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sosial yang telah dilakukan oleh kakek atau orang tua 
jauh hari sebelumnya masih bisa dirasakan manfaatnya 
secara politik oleh anak dan cucunya di kemudian hari. 

Oleh karena itu tidak heran bila dalam pasar 
demokrasi yang menganut pemilihan langsung seperti 
saat ini muncul pemimpin atau kepala daerah yang 
berasal dari keturunan tokoh agama, tokoh politik, dan 
figur-figur lainnya yang memiliki investasi sosial penting 
dan bermanfaat serta dikenang oleh masyarakat. Atau 
dalam contoh berbeda juga hadir pemimpin yang 
memiliki hubungan pernikahan  (hubungan ke samping) 
dengan investor sosial di pasar demokrasi. 

Untuk menstimuli memori publik, para tokoh 
dan politisi selalu mengingatkan pada setiap pemilih 
akan figur investor sosial yang memiliki hubungan 
sanak dengannya. Oleh karena itu tidak heran bila 
foto tokoh penting selalu disertakan dalam setiap Alat 
Peraga Kampanye (APK) atau media kampanye setiap 
politisi. Tidak cukup dengan foto, kadang secara esplisit 
tertulis hubungan antara politisi dengan tokoh yang 
disertakannya.

Dalam konteks yang lain, pasar demokrasi tidak 
hanya membutuhkan investor berjenis tokoh atau figur 
sentral tetapi juga memerlukan label atau brand atau 
nama organisasi. Oleh karena itu pada musim pesta 
demokrasi, partai politik (parpol) tidak menjadi ”gula” 
tunggal yang dicari para ”semut” kontestan tetapi 
organisasi sosial kemasyarakatan/keagamaan (ormas) 
telah menjelma jadi ”gula” lainnya yang didambakan 
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dukungannya oleh politisi. Bahkan ormas besar seperti 
NU, Muhammadiyah, dan NW lebih memiliki jamaah atau 
”pemilih” taat ketimbang simpatisan parpol yang patut 
dicurigai sangat pragmatis. Anggota ormas diyakini akan 
menjadi  pemilih ideologis yang sangat paternalistik, 
di saat susahnya sebagian besar parpol membangun 
pemilih ideologis.

Ormas dapat dianalogikan sebagai perusahaan 
yang telah memiliki nama tersendiri di pasar demokrasi. 
Banyaknya fakta kemenangan politisi atau tokoh yang 
didukung oleh ormas dalam setiap kontestasi politik 
menunjukkan betapa efektifnya ”perusahaan” ormas 
sebagai mesin investasi dalam mendulang laba di pasar 
demokrasi. Meski Parpol dalam konteks kompetisi politik 
berperan sebagai produser ”SIM” untuk mengenderai 
kendaraan politik, tetapi ”penumpangnya” (pendukung) 
lebih banyak berasal dan dimobilisasi oleh ormas.

Namun harus disadari bahwa investasi sosial 
bukan satu-satunya unsur yang berkontribusi dalam 
kemenangan kontestasi politik. Modal sosial seperti ini 
sejatinya didukung oleh kemampuan personal figur atau 
kelihaian strategi tim. Kombinasi dua modal atau potensi 
ini akan menjadi ”senjata” yang kuat untuk memenangkan 
pertarungan politik yang kian sengit belakangan ini. 
Dua modal inilah yang oleh Machiavelli disebut sebagai 
fortuna dan virtu dalam meraih kekuasaan. Modal sosial 
dapat dikategorikan sebagai modal keberuntungan 
(fortuna) dan kompetensi figur dan strategis tim dapat 
diklaim sebagai kecerdikan (virtu).         
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MENGAWAL 
CALON POLITISI DARI HULU

SejaTinya unTuk Menjadi poliTiSi membutuhkan proses 
pengkaderan dan pendidikan politik formal atau 
informal atau nonformal sehingga sang politisi memiliki 
kompetensi yang mumpuni dalam menjalankan peran 
fungsinya sebagai punggawa politik. Kaderisasi politisi 
dalam konteks tulisan ini tidak hanya dimaknai sebagai 
tugas khusus yang dilakoni partai politik (parpol) 
lewat sekolah atau pendidikan politik yang mereka 
selenggarakan tetapi seluruh aktivitas yang dilakukan 
seseorang sejak menjadi pelajar dan mahasiswa lewat 
aktivitas intra dan ekstra sekolah atau kampus yang 
mereka ikuti. Aktivitas mereka seperti ini dimaknai 
sebagai proses kaderisasi politisi, meski diyakini bahwa 
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apa yang mereka lakukan tersebut tidak selamanya 
diniatkan untuk menjadi politisi. 

Dalam sistem dan pola rekrutmen politisi yang 
sangat longgar seperti saat ini memungkinkan 
proses kaderisasi politisi tidak menjadi perhatian 
apalagi prioritas bagi pemilik atau pimpinan parpol.  
Pertimbangan ketokohan, kedekatan, dan kemampuan 
ekonomi menjadi tiga syarat prioritas yang sering 
diidolakan pimpinan parpol. Oleh karena itu tidak jarang 
proses kaderisasi yang berlangsung dalam suatu parpol 
atau pengabdian panjang kader parpol diabaikan ketika 
harus berhadapan dengan tiga pertimbangan tersebut. 
Kenyataan ini membuat parpol tidak lagi sebagai “arena” 
pengabdian dan pembinaan kader dan karier politik 
internal. Maka tidak heran bila semangat ber-parpol dari 
setiap orang menjadi tidak maksimal.

Bila ruang kaderisasi politisi lewat jalur parpol terlihat 
‘redup” maka diperlukan upaya dini membangun politisi 
handal melalui mekanisme pengkaderan baik saat di 
bangku sekolah maupun pada waktu kuliah. Meskipun 
tidak semua aktivis (saat menjadi pelajar dan mahasiswa) 
setelah tamat berprofesi sebagai politisi, tetapi beberapa 
politisi hebat saat ini teridentifikasi memiliki pengalaman 
sebagai aktivis kala menjadi pelajar dan mahasiswa. Sebut 
misalnya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), ketua umum 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pernah tercatat sebagai 
aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), 
atau Ade Komarudin (Akom), politisi Golkar yang pernah 
dikader di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) saat kuliah 
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di Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah 
Jakarta, atau Fahri Hamzah, mantan aktivis Kesatuan 
Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang saat ini 
tercatat sebagai kader Partai Keadilan Sejahterah (PKS) 
sekaligus menjadi wakil ketua DPR RI, atau beberapa 
orang politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang pernah 
aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan Ikatan 
Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ketika masih sekolah 
dan kuliah.

Fakta ini menunjukkan bahwa modal menjadi aktivis 
ketika belajar di bangku sekolah dan kampus memberi 
kontribusi tersendiri bagi pembentukan karakter dan 
kompetensi berorganisasi seseorang sehingga menjadi 
amunisi penting baginya untuk meniti karier di dunia 
politik. Momentum-momentum tersebut bisa diklaim 
sebagai proses pengkaderan calon pemimpin dan politisi 
yang akan memberi warna kehidupan politik di tanah air. 
Linieritas pengkaderan satu organisasi di tingkat pelajar 
dan atau mahasiwa dengan keikutsertaannya pada 
parpol tertentu ditunjukkan oleh cukup banyak fakta 
yang terlihat hari ini di dunia politik.

Seseorang yang aktif di IPM kebanyakan melanjutkan 
pilihannya untuk bergabung dalam IMM ketika mahasiswa, 
kemudian banyak di antara mereka terlibat sebagai 
politisi PAN. Tren linieritas juga terlihat pada aktivis Ikatan 
Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) yang bermetamorfosa ke 
PMII pada satu kampus kemudian menjatuhkan pilihan 
politiknya untuk menjadi kader PKB. Atau aktivis KAMMI 
yang banyak berkumpul dan menjadi politisi PKS. Atau 
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pentolan-pentolan pro demokrasi selama di kampus 
berhijrah ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
(PDIP) setelah tamat.

Bila tren ini terus terjaga maka sekolah dan kampus 
menjadi wilayah “hulu” politik yang harus diperhatikan 
untuk menjamin terwujudnya politisi yang handal di area 
hilir.  Atau dengan kata lain bahwa untuk melihat masa 
depan politik bangsa ini maka tataplah bagaimana corak 
dan karakter para aktivis pelajar dan mahasiswa saat 
ini. Mengurus dan memperbaiki kualitas berdemokrasi 
pelajar dan mahasiswa saat ini sama dengan mengurus 
karakter pemimpin dan politisi di masa yang akan 
datang. Porpol (terutama yang masuk dalam kelompok 
parpol linier dengan pengkaderan aktivis sebelumnya) 
harus menjadikan wilayah tersebut sebagai medan 
pengkaderan parpol-nya di masa yang akan datang. 
Politisi PKB harus bisa menjamin bahwa proses kaderisasi 
di IPNU dan PMII sudah berlangsung baik dan demokratis, 
sebagaimana kita harapkan politisi PAN untuk menjamin 
pendidikan demokrasi yang elegan bagi aktivis IPM dan 
IMM, atau berharap potisi PKS mengawal pengkaderan 
dan pendidikan politik yang berkualitas pada aktivis 
KAMMI.

Pendidikan politik yang menjadi tugas parpol harus 
mampu memanfaatkan ruang tersebut sebagai wilayah 
pendidikan politiknya. Pelajar dan mahasiswa yang 
dibekali dengan pendidikan politik diharapkan mampu 
melawan praktek politik yang kontras dengan semangat 
demokrasi.  Pelajar dan mahasiswa harus dijauhkan dari 
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praktek politik yang tidak fair seperti money politic, politik 
intimidasi, dan cara-cara hitam lainnya di bidang politik. 
Mereka harus steril dengan virus-virus politik seperti ini 
agar mereka tidak terwarisi dengan praktek politik yang 
kontrademokrasi.

Dalam banyak kesempatan saya selalu ingatkan 
kepada mahasiswa untuk memanfaatkan momentum 
perkuliahan sebagai ajang belajar politik dan 
demokrasi. Kesempatan yang tidak terulang ini adalah 
momentum langka yang dapat dijadikan sebagai sarana 
mempraktekkan cara berorganisasi yang jujur dan 
akuntabel. Oleh karena itu saya sangat sedih bila ada 
mahasiswa yang sudah bisa mengibuli kawan-kawannya 
dengan cara yang tidak demokratis hanya untuk 
memuluskan rekan satu organisasinya agar bisa menjadi 
pimpinan organisasi intra kampus. Sekolah-sekolah 
politik dan demokrasi tidak salah bila dilaksanakan 
oleh parpol kepada organisasi ekstra kampus yang 
memiliki hubungan emosional dengan mereka. Atau 
saat pesta demokrasi di kampus (seperti pemilihan 
BEM universitas) digelar, masing parpol melakukan 
asistensi sehingga dijamin tidak lagi ada kecurangan 
dan hegemoni kelompok tertentu pada kelompok yang 
lainnya selama proses pemilihan pemimpin mahasiswa 
tersebut berlangsung. Semoga…         
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BERPIKIR POSITIf 
TERHADAP POLITISI PEREMPUAN

figur calon peMiMpin menjadi fokus utama publik (pemilih) 
jelang perhelatan politik Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada). Banyak pertimbangan yang dijadikan alasan 
bagi setiap pemilih sebelum memberi dukungan kepada 
calon kepala daerah. Pertimbangan jenis kelamin menjadi 
satu di antara sekian alasan yang tersedia. Fenomena 
perempuan yang akan menjadi calon kepala daerah 
selalu muncul pada beberapa kontestasi pilkada. 

Pada pilkada serentak tahun 2018 saja telah muncul 
beberapa figur perempuan yang hendak bertarung 
merebut tahta tertinggi di setiap daerah. Di provinsi 
Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya  beberapa tokoh 
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perempuan mulai tampil mempromosikan diri atau 
dipromosikan (langsung atau tidak langsung) untuk 
menjadi calon kepala daerah di NTB, seperti Siti Rohmi 
Djalilah dan Hj. Putu Selly Andayani untuk NTB, Hj. 
Sumiatun di Lombok Barat, Hj. Lale Yaqutunnafis untuk 
Lombok Timur, dan Hj. Fera Amalia untuk kota Bima, 
meskipun pada akhirya hanya ibu Siti Rohmi Djalilah 
(Wakil Gubernur NTB) dan Ibu Hj. Sumiatun (Wakil Bupati 
Lombok Barat) yang sukses.

 Seperti halnya calon kepala daerah yang laki-
laki, politisi perempuan yang menguji keberuntungan 
di arena pilkada juga memiliki sejarah sukses dan gagal. 
Pada tahun 2013 misalnya, Hj. Fera Amalia pernah 
gagal dalam Pilkada kota Bima. Namun pada pilkada 
kabupaten Bima tahun 2015, Hj. Indah Damayanti Putri 
mencatat dirinya sebagai kepala daerah berjenis kelamin 
perempuan pertama di NTB. 

Keberhasilan bupati yang biasa disapa Ummi 
Dinda ini bersamaan dengan sukses 34 kepala daerah 
perempuan lainnya dalam pilkada serentak tahun 2015, 
dengan rincian 24 bupati dan walikota dan 11orang 
perempuan yang terpilih sebagai wakil kepala daerah. 
Pada pilkada serentak terakhir (15 Februari 2017) juga 
mencatat  13 perempuan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah dari 45 orang yang mencalonkan diri di 
101 daerah yang menghelat pilkada (Republika.co.id).

Data di atas menunjukkan bahwa perempuan telah 
menunjukkan diri sebagai kompetitor kuat di arena 
pilkada. Perempuan telah menjadi petarung yang tidak 
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boleh dianggap remeh oleh politisi laki-laki. Kemenangan 
mereka (perempuan) pun tercatat fenomenal setelah 
mereka sukses memimpin atau berkarier sebelumnya. 
Paling tidak, hal inilah yang diperlihatkan oleh Tri 
Rismaharini di kota Surabaya  dan Airin Rachmi Diany di 
kota Tanggerang Selatan. 

Memang faktor jenis kelamin bukan menjadi aspek 
tunggal dalam mengantarkan seseorang meraih sukses 
di dunia politik. Namun karakter umum yang ada dalam 
pribadi perempuan membuatnya memiliki beberapa 
aspek keunggulan bila politisi yang berjenis kelamin 
tersebut dipercaya memimpin suatu daerah. 

Namun bukan berarti bahwa perempuan steril 
dari kekuarangan dan kelemahan. Tulisan ini tidak 
mengungkap kelemahan tersebut karena artikel ini 
dihajatkan untuk memberi semangat kepada perempuan 
yang sedang bertarung di medan politik. Oleh karena 
itu, sebagai bentuk berpikir positif (positive thinking) 
terhadap perempuan, berikut dijelaskan tiga dari sekian 
banyak keunggulan perempuan bila menjadi pemimpin 
di suatu daerah. 

Pertama, perempuan sangat peduli dengan urusan 
domestik, atau hal-hal yang biasa dilakukan oleh semua 
perempuan, seperti mengurus rumah tangga mulai 
dari wilayah dapur hingga urusan anak dan suami. 
Meski mereka (perempuan) sudah terpilih sebagai 
kepala daerah, namun tidak mampu menggeser peran 
ini secara total. Kecenderungan ini justru memberi 
nilai positif bagi tumbuhnya semangat kepedulian 
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perempuna yang menjadi kepala daerah terhadap hal 
remeh-temeh dalam rumah besar yang dipimpinnya 
(daerah). Tidak sedikit kepala daerah atau pimpinan di 
suatu instansi yang tersandung kasus korupsi karena 
ketidaktahuannya terhadap urusan-urusan teknis 
sehingga mereka gampang di”tipu” oleh bawahan dan 
dengan mudah menandatangani sesuatu yang tidak 
diketahuinya. Perempuan dengan tradisi domestik yang 
sering digelutinya diprediksi akan menjadi kepala daerah 
yang rapi dan teliti terhadap semua hal. 

Kedua, perempuan memiliki sensitivitas terhadap 
persoalan anak dan perempuan. Sebagai hamba Allah 
swt yang diberi tugas untuk megandung, perempuan 
tahu persis bagaimana susahnya mengandung dan 
membesarkan anak. Pemahaman dan pengalaman inilah 
yang membuat kepala daerah yang berjenis kelamin 
perempuan akan pro pembangunan dan pengembangan 
kualitas anak dan perempuan. Provinsi NTB masih 
menyisahkan pekerjaan rumah yang serius terhadap dua 
komunitas ini (perempuan dan anak), seperti kasus-kasus 
kekerasan terhadap TKW yang masih saja terjadi, kematian 
anak dan ibu melahirkan yang belum turun, dan masalah 
pendewasaan usia kawin pertama perempuan di NTB 
yang harus terus digalakkan. Isu dan pekerjaan rumah 
ini diprediksi mampu diminimalisir bila pemimpinnya 
memiliki pengalaman sebagai pengandung anak. 

Ketiga, perempuan memiliki hati yang lembut 
dan pencinta keindahan. Paradigma pembangunan 
saat ini tidak hanya memprioritaskan pendekatan 



positivis dengan menggunakan logika matematik yang 
menjadikan materi dan uang sebagai satu-satunya 
modal. Pendekatan dan paradigma pembangunan yang 
humanis menjadi alternatif dan solusi di tengah krisis 
sosial yang melanda warga suatu daerah. Mendorong 
partisipasi publik dalam setiap aspek pembangunan 
dengan menggangkat harkat dan martabat 
kemanusiaannya akan menjadi modal sosial yang dahsat 
untuk menggerakkan pembangunan. Kepala daerah 
yang berjenis kelamin Perempuan diharapkan mampu 
menggunakan kelembutan hati dan perasaannya dalam 
mengoptimalkan modal sosial yang berserakan di 
masyarakat.

Kecintaan perempuan terhadap keindahan menjadi 
modal penting baginya untuk menata daerah ke arah 
yang lebih indah dan rapi. Persoalan tata kota dan daerah 
menjadi salah satu masalah yang belum terselesaikan 
pada beberapa wilayah. Kepala daerah yang mencintai 
keindahan dan seni diprediksi mampu menata kota dan 
daerah secara sistimatis dan konstruktif. Sebagai contoh, 
kota Surabaya yang dikenal panas dan sembrawut 
mengalami perubahan yang signifikan setelah beberapa 
tahun disentuh oleh walikota perempuan kreatif dan 
berjiwa seni (Tri Rismaharini). 

Tiga hal umum di atas menjadi sifat dan karakter 
dasar perempuan. Sifat dan karakter tersebut akan bisa 
efektif memberi berkontribusi bagi kesuksesan mereka 
saat menjadi kepala daerah bila didorong dengan 
semangat dan kemauan yang tinggi dalam memimpin. 
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Kecerdasan menjadi faktor pendorong lainnya sehingga 
kombinasinya dengan semangat yang tinggi akan 
menjadi energi dahsat bagi hadirnya pemimpin daerah 
yang cermat terhadap semua hal, sensitif dengan 
persoalan rakyatnya, dan semangat mengurus tata 
ruang yang indah dan lingkungan yang bersih. Selamat 
berjuang tokoh dan politisi perempuan.
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OBJEKTIf MENJARING 
KEPALA DAERAH

SeTiap jelang peMilihan kepala daerah seperti Gubernur, 
publikasi dan sosialisasi para kandidat selalu menghiasi 
sudut-sudut wilayah. Ragam media komunikasi 
digunakan guna mempertegas keinginan mereka untuk 
maju dalam Pilgub atau pilkada. Baliho dan stiker bakal 
calon Gubernur sangat mudah ditemui. Sama mudahnya 
dengan menyaksikan kehadiran mereka di setiap forum 
atau acara rakyat sebagai ajang silaturahim dan sosialisasi 
diri. 

Banyaknya para tokoh dan politisi yang berniat 
mencalonkan diri sebagai kepala daerah secara tidak 
langsung akan memperbanyak sejumlah nama yang 
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dijadikan sebagai bahan pertimbangan warga sebelum 
menentukan pilihan dalam Tempat Pemungutan Suara 
(TPS). Oleh karena itu, sosialisasi diri para peminat kursi 
Gubernur sejak dini menjadi pendidikan politik yang 
baik agar rakyat pemilih lebih awal melakukan seleksi 
secara rasional terhadap masing-masing bakal calon 
pemimpin.

 Seleksi dini calon kepala daerah tidak hanya 
melalui mekanisme politis lewat partai politik, tetapi 
juga secara social dapat dilakukan oleh rakyat (pemilih) 
secara personal maupun kelompok. Seperti layaknya 
sebuah seleksi, menyertakan pertimbangan rasional 
dan objektif dalam menilai dan mempertimbangkan 
setiap calon pemimpin harus mendapat tempat prioritas 
sebelum pertimbangan emosional dan subjektif. 

Menseleksi secara rasional dan objektif terhadap 
setiap calon kepala daerah diharapkan bisa menggeser 
(lebih bagus lagi kalau mengeliminasi) pertimbangan 
subjektif dan emosional lainnya.  Hadirnya pertimbangan 
subjektif dan emosional lebih awal seringkali menutup 
ruang rasional dan objektif sehingga pemimpin yang 
diinginkan adalah pemimpin yang secara emosional 
dekat dengan kita, kekampung dan seetnis dengan kita, 
dan berbagai pertimbangan subjektif lainnya.

Mengedepankan pertimbangan emosional 
dan subjektif hanya akan memberi kepuasan dan 
kebanggaan secara psikis. Kita senang karena teman kita 
yang menjadi kepala daerah, dan kita bangga karena 
kepala daerah yang terpilih adalah seetnis dengan kita. 
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Padahal pemimpin yang ideal itu bukan saat kita puas 
dan bangga karena secara emosional dekat dengan 
kita, tetapi kala sang pemimpin mempersembahkan 
kesuksesan lewat program-programnya yang solutif 
terhadap permasalahan rakyat. Hal seperti inilah yang 
patut dibanggakan karena kebanggaan seperti ini lintas 
etnik dan kebanggan intersubjektivitas (lintas personal) 
tanpa melihat latar etnik dan unsur subjektivitas 
lainnya.

Rasionalitas kita akan mempertimbangkan banyak 
hal dari sejumlah fakta yang dimiliki setiap bakal calon 
kepala daerah. Fakta-fakta tersebut dapat dilacak dari 
track record mereka. Track record awal yang harus disisir 
adalah terkait dengan integritas dan ketaatan terhadap 
hukum. Kita harus bisa memastikan bahwa bakal calon 
Gubernur tidak memiliki persoalan atau tersangkut 
masalah  hukum, sehingga saat memimpin (bila terpilih) 
tidak tersandera oleh masa lalu yang tentu akan 
mengganggu ketenangannya saat mempunggawai 
daerah. Dikhawatirkan juga hal yang sama akan 
diulanginya ketika yang bersangkutan berada di puncak 
kekuasaan. 

Bila bakal calon adalah mantan atau kepala daerah 
kabupaten/kota aktif, maka kita cukup mudah untuk 
mendeteksi track record kepemimpinannya. Prestasi dan 
kontribusinya selama memimpin daerah merupakan 
data otentik yang bisa menjadi pertimbangan. Bila 
mereka menyisahkan atau belum menyelesaikan banyak 
persoalan di daerahnya, maka data ini cukup menjadi 
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indikator ketidakmampuannya memimpin daerah yang 
lebih luas dan tinggi dari sebelumnya.

Bagi bakal calon yang tidak berlatarbelakang 
bupati atau walikota, track record-nya dapat dilacak dari 
aktivitas dan kontribusi mereka sebelumnya. Apa yang 
sudah diperbuat untuk daerah ini? Apa kontribusi solutif 
terhadap permasalahan daerah yang sudah diberikan? 
Minimal dua pertanyaan inilah yang bisa memandu 
pertimbangan rasionalitas kita untuk melacak track record 
bakal calon pemimpin berlatar non kepala daerah. 

Rasionalitas tidak bisa terpedaya oleh tampilan 
fisik dan pengelolaan kesan bermodus kewibawaan, 
kesopanan, kelembutan, dan bahkan religiusitas. Tapi 
bukan berarti kita permisif dengan bakal calon yang tidak 
sopan dan sekuler. Yang ingin digarisbawahi adalah jangan 
sampai kita “tertipu” oleh aspek-aspek yang artifisial yang 
ditonjolkan hanya untuk menutupi trackrecord masa 
lalunya yang kurang baik atau ketidaktahuanya tentang 
persoalan dan arah jalan pembangunan daerah yang 
akan dipimpinnya.      

Rasionalitas juga akan memandu kita secara objektif 
untuk membaca dan memahami visi dan misi serta 
program strategis yang mereka kampanyekan (janjikan). 
Secara rasional kita bisa mendeteksi apakah janji politik 
yang ditawarkan masih dalam batas kewajaran atau berisi 
gombal dan retorik yang tidak didukung oleh baseline 
isu strategis yang dihadapi daerah. 
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Seleksi dan penilaian rasional kita terhadap bakal 
calon kepala daerah harus terus dikonfirmasi dari waktu 
ke waktu sembari mengikuti perkembangan perjalanan 
kampanye yang dilakukan oleh mereka. Hasil penilaian 
rasional seperti ini tidak salah bila dishare kepada yang lain 
karena hal tersebut bukan termasuk dalam kategori fitnah. 
Seseorang yang telah bersedia untuk menjadi pejabat 
public (apalagi telah mempublikasikan dirinya), maka 
pada saat bersamaan yang bersangkutan telah merelakan 
dirinya untuk dinilai dan dibongkar semua aspek dan 
sejarah hidupnya. Hal-hal yang private sekalipun bukan 
merupakan persoalan yang tabu untuk dibicarakan saat 
seseorang hendak menjadi pejabat public. Kita khawatir, 
ketakutan kita untuk mendiskusikan hal yang dianggap 
private berkontribusi bagi lolosnya calon kepala daerah 
yang bertrack record buruk. Kelakuannya baru diketahui 
ketika yang bersagkutan terlanjur dilantik. Kita tidak 
ingin memiliki kepala daerah yang tersangkut persoalan 
hukum dan terlibat skandal moral. Sama halnya dengan 
tidak inginnya kita dipimpin oleh kepala daerah yang 
tanpa inovasi dan minim prestasi. 
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Bagian III
Gemilang Komunikasi

 Menghindari Prasangka dalam Berkomunikasi
 Membangun Budaya Komunikatif
 Cerdas Berkomunikasi nonverbal
 etika Komunikasi Pemimpin
 Media Sosial dan Ruang Publik
 Komunikasi Pemimpin di Ruang Publik
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MENGHINDARI PRASANGKA 
DALAM BERKOMUNIKASI  

dalaM ilMu koMunikaSi dikenal yang namanya barrier 
(rintangan atau halangan), yang merupakan unsur yang 
harus dihindari bila hendak mewujudkan komunikasi 
yang efektif. Prasangka atau Prejudice adalah salah satu 
wujud hambatan komunikasi di antara banyak wujud 
hambatan lainnya, baik yang berdimensi psikologis 
maupun yang berdimensi biologis, sosial, dan budaya. 
Sebagai hambatan dalam berkomunikasi, prasangka 
menjadi momok bagi siapapun yang memimpikan 
komunikasi yang efektif. Tapi sayang karena sikap 
prasangka masih saja terdeteksi melekat dalam beberapa 
kasus komunikasi oknum warga baik dalam konteks 
komunikasi interpersoanl maupun pada komunikasi 
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sosial.  Memelihara prasangka dalam diri membuat 
pemiliknya tidak bisa mewujudkan komunikasi yang 
efektif karena prasangka akan membatasi seseorang 
untuk memahami secara objektif esensi pesan yang 
diterimanya. 

Prasangka merupakan salah satu rintangan atau 
hambatan berat bagi suatu kegiatan komunikasi sebab 
orang yang mempunyai prasangka selalu bersikap curiga 
dan menentang atau membantah pesan yang diberikan 
oleh orang lain. Prasangka memaksa kita untuk menarik 
kesimpulan atas dasar dugaan negatif, dan sama sekali 
mengabaikan pertimbangan rasional. Sesuatu yang 
positif pun senantiasa dimaknai sebagai hal yang negatif, 
baik dalam konteks hubungan personal, kelompok, dan 
berbagai persoalan lainnya.       

Efek lebih lanjutnya adalah adanya feedback yang 
salah atau kontras sehingga sangat mungkin berujung 
pada konflik berkepanjangan. Fenomena ini bisa dilacak 
dalam semua bidang komunikasi seperti komunikasi 
politik (politisi dan kepala pemerintahan), komunikasi 
antarbudaya, komunikasi antaragama, hingga komunikasi 
interpersonal pada level yang sangat kecil dan sederhana 
sekalipun. Beberapa kasus terakhir di bidang politik 
menunjukkan bagaimana prasangka dalam komunikasi 
masih diikutsertakan. Sebut misalnya pro-kontra pidato 
Anies Baswedan pasca pelantikannya menjadi Gubernur 
DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017 silam.

Pidato Anies Baswedan yang di dalamnya antara 
lain menyenggung istilah pribumi dan nonpribumi 
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kontan direspon berlebihan oleh lawan politiknya sejak 
kontestasi pilkada DKI dihelat. Reaksi yang kelewat batas 
yang dilakukan oleh kelompok yang ditengarai sebagai 
pendukung Ahok tersebut sangat beralasan dikatakan 
sebagai feedback yang didominasi oleh sikap prasangka 
yang berlebihan terhadap Anies Baswedan. Idealnya 
reaksi tersebut tidak sampai berujung pada laporan 
kepada pihak penegak hukum apabila para pelapor 
memahami esensi pesan yang disampaikan mantan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. 

Prasangka yang sama juga dimiliki para netizen yang 
mengunggah atau menviralkan ujaran-ujaran kebencian 
terhadap Anies Baswedan atas penyebutan kata pribumi 
dan nonpribumi dalam pidatonya tersebut. 

Istilah pribumi dan nonpribumi dalam pidato Anies 
Baswedan beresensi mengingatkan sejarah penjajahan 
dan diskriminasi terhadap masyarakat Indonesia 
(pribumi). Mengungkap kembali sejarah kelam bangsa 
Indonesia menjadi pesan bermuatan spirit bagi warga DKI 
Jakarta untuk belajar dan bekerja dalam meraih prestasi 
sehingga bisa berkompetisi di medan dunia kerja yang 
belakangan ini makin kompetitif karena persaingan tidak 
hanya dengan sesama warga negara tetapi juga dengan 
tenaga kerja asing. Atau pidato yang sama sekaligus 
mengingatkan kepada dirinya (Anies Baswedan) 
atau janji politiknya untuk membuat keputusan yang 
prorakyat DKI sembari membuat kebijakan yang afirmatif 
terhadap warga DKI Jakarta sehingga bisa menjadi tuan 
di rumahnya sendiri.
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Prasangka telah mengaburkan esensi makna dari 
pesan sang Gubernur DKI Jakarta. Bila hal seperti ini 
(prasangka) terus disemai dalam diri warga DKI Jakarta 
yang kontra Anies Baswedan maka tidak ada ruang 
apresiasi dalam dirinya terhadap apapun yang dikatakan 
atau dilakukan oleh Anies Baswedan selaku Gubernur DKI 
Jakarta. Hal ini telah dibuktikan ketika Anies Baswedan 
pada 20 Oktober 2017 sukses melakukan negosiasi 
dengan pemilik lahan (Pak Mahes) yang sebelumnya 
menolak untuk diambil alih oleh pemprov DKI Jakarta. 
Prestasi awal Anies tersebut bagi yang memiliki 
prasangka buruk selalu dibelokkan menjadi informasi 
yang negatif. Misalnya ada netizen yang menerjemahkan 
hal tersebut dengan kalimat yang sangat sinikal sebagai 
aksi penggusuran Anies Baswedan dalam lima hari 
pertama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

Apa yang dialami Anies Baswedan di DKI Jakarta 
juga acap kali dirasakan oleh Kepala Daerah lainnya, 
terutama saat pernyataan dan program kerja baiknya 
diterjemahkan secara negatif oleh warga yang dalam 
pikirannya dipenuhi prasangka. Dalam proses kontestasi 
politik seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 
misalnya sangat mungkin beredar para peprasangka saat 
membaca pesan politik yang disampaikan oleh calon 
kepala daerah yang bukan idola atau pilihannya. 

Kefanatikan pada satu calon tertentu membuat 
seseorang mengabaikan hal baik dari calon yang lain, 
atau dalam level prasangka yang lebih tinggi lagi mereka 
akan menilai negatif atau mencari-cari argumentasi untuk 
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membantah dan menolak atau menyalahkan ungkapan 
atau tagline dan juga aksi baik dari calon kepala daerah 
yang tidak disukainya.

Meskipun dilakukan dalam konteks atau skop 
personal, prasangka dalam berkomunikasi tetap saja 
berdampak sosial. Berprasangka terhadap seseorang 
(misalnya politisi, kepala daerah, atau calon kepala 
daerah) memang awalnya hanya akan berdampak pada 
diri sendiri bila tidak dishare ke orang lain secara langsung 
atau lewat media sosial. 

Namun bukan berarti bahwa memendam prasangka 
hanya untuk diri sendiri itu diperbolehkan karena bila 
semua orang dalam dirinya menggunakan prasangka 
untuk memahami pesan dari orang lain maka bumi ini 
akan dipenuhi oleh komunikasi-komunikasi negatif yang 
tidak efektif. 

Lebih parah lagi bila prasangka yang berawal dari 
sikap personal kemudian dishare oleh pemiliknya kepada 
orang lain lewat media sosial. Cara seperti ini sudah 
masuk dalam ranah penyebaran informasi yang tidak 
menyenangkan, dan sangat berpotensi menimbulkan 
konflik horizontal ketika mendapat respon balik dari 
pihak yang keberatan. Pada level inilah prasangka dalam 
berkomunikasi telah memicu konflik psikologis atau 
perang statement di ruang publik, yang tidak menutup 
kemungkinan akan berujung pada perang fisik yang 
tentu saja akan berdampak sosial yang lebih luas lagi. 
Na’udzubillahi mindzalik.
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MEMBANGUN 
BUDAyA KOMUNIKATIf 

dalaM beberapa kaSuS, media massa sungguh telah 
menyadarkan banyak kalangan yang tidak memahami 
eksistensi anak, tetangga, teman, dan siapapun yang 
secara emosional atau defacto dekat dengan mereka. 
Banyak orang tua yang baru sadar kalau anaknya 
masuk kelompok tertentu, seperti Gerakan Fajar 
Nusantara (Gafatar) setelah begitu massif media massa 
memberitakannya. Tidak sedikit anggota keluarga 
yang kaget ketika salah seorang familinya diwartakan 
media massa sebagai salah seorang teroris. Hal inilah 
yang pernah dirasakan Abdul Ghofur dan Sri Maleha 
(ayah dan istri Syarif, pelaku bom bunuh diri di Masjid 
Adz Zikra Mapolres Cirebon) ketika anak dan suaminya 
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menjadi pelaku bom bunuh diri di masjid yang berada 
di lingkungan kepolisian tersebut tahun 2011. Tidak 
terhitung lagi berapa jumlah masyarakat yang kaget 
sesaat setelah polisi dan media massa mendatangi 
lingkungannya untuk menggerebek dan meliput 
tetangganya yang ternyata pelaku kriminal, seperti 
pengguna atau pengedar narkoba atau pelaku teror.

Penggalan kisah di atas memperlihatkan betapa 
lemah dan minimnya komunikasi sosial (komunikasi 
antarkeluarga dan komunikasi antarkomunitas) 
dalam masyarakat kita. Warga Indonesia yang dikenal 
sebagai masyarakat dengan jiwa sosial tinggi tidak 
terepresentasikan oleh beberapa fenomena di atas. Sikap 
individualistik telah merasuki setiap aktivitas warga. 
Kecanggihan teknologi komunikasi telah berkontribusi 
bagi tumbuhnya sikap asocial. Budaya musyawarah yang 
selama ini menjadi primadona, telah terganti dengan 
budaya SMS. Kesibukan menjadi alasan rasional untuk 
absen dalam setiap forum sosial di setiap lingkungan. 
Rasa malu bila tidak hadir dalam majelis sosial dan agama 
sudah sirna. Relasi anak dan orang tua sudah tidak lagi 
dalam konteks pendidikan, tetapi sekedar memenuhi 
kebutuhan pragmatis, sehingga komunikasi hanya 
terkait dengan meminta dan memberi uang. Standar 
warga lingkungan yang baik tidak lagi diukur dari tingkat 
partisipasinya dalam rapat dan gotong royong, tetapi 
dihitung dari rajin, rutin, dan banyaknya iuran yang 
diserahkannya setiap bulan. 
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Karakter dan sifat pribadi (aspek internal) bukan 
menjadi faktor tunggal dalam menyumbang buruknya 
komunikasi sosial. Sistem dan aturan yang dikonstruk 
secara eksternal oleh keluarga dan lingkungan sosial 
menjadi faktor penting lainnya yang mempengaruhi 
corak dan warna kehidupan sosial. 

Dalam konteks inilah dirasakan pentingnya 
membangun tradisi interaksi yang komunikatif di level 
keluarga dan komunitas sosial seperti lingkungan 
dan Rukun Tetangga (RT) sebagai upaya mencegah 
berkembangnya kelompok sempalan seperti Gafatar 
dan kelompok teroris yang hingga kini terus menyebar 
dan melebarkan sayap pengaruhnya.

Membangun tradisi komunikasi yang baik di 
lingkungan keluarga mesti menyertakan prinsip 
keterbukaan dan kejujuran. Prinsip seperti ini harus 
dibudayakan sejak dini kepada anak, sehingga 
bisa dipastikan bahwa tidak ada satu aktivitas dari 
satu anggota keluarga yang tidak diketahui atau 
terdeteksi oleh anggota keluarga yang lainnya. Bila 
anak telah dibiasakan untuk mengkomunikasikan 
(menginformasikan) setiap aktivitasnya sejak usia dini, 
hampir bisa dipastikan ketika remaja dan dewasa sang 
anak akan meminta izin atau berkoordinasi  dengan 
orang tuanya ketika ingin mengikuti kegiatan apapun, 
apalagi aktivitas dari satu kelompok yang bertentangan 
dengan ajaran Islam mainstream.

Saat ini banyak tersedia sumber belajar bagi remaja, 
termasuk sumber belajar agama. Hanya dengan mengklik 
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beberapa laman, para remaja bisa menyimak tausiyah 
online dari tempat tidurnya. Guru mereka bukan lagi figur 
yang memiliki otoritas keilmuan agama seperti Tuan Guru 
atau tokoh agama, tetapi “Maha Guru Google”. Teman 
sebaya telah menggantikan peran orang tua sebagai 
mitra diskusi dan konsultasi. Kecenderungan seperti di 
atas mewajibkan orang tua untuk “hadir” mengawasi 
dan memantau setiap aktivitas yang dilakukan sang anak 
(berkomunikasi) agar dipastikan bahwa mereka berada 
dalam lingkungan belajar yang benar, bergaul dengan 
teman yang baik, dan steril dari kajian atau kelompok 
kajian agama yang menyimpang dan eksklusif. 

Dalam kehidupan sosial (kemasyarakatan), 
interaksi sosial di antara warga dalam satu komunitas 
lingkungan atau RT perlu direvitalisasi dengan cara 
mengintensifkan pertemuan dan musyawarah. Cara 
seperti ini dapat mempererat relasi di antara warga 
sehingga kerukunan tetap terjaga. Lebih dari itu, tradisi 
ini juga dapat  mencegah muncul dan berkembangnya 
kelompok-kelompok sempalan dan  kelompok teroris 
atau komplotan pemakai dan pengedar Narkoba yang 
menjadikan kompleks dan lingkungan sebagai basis 
aktivitasnya. Kasus perlawanan gembong Narkoba 
terhadap aparat keamanan di Mentraman Jakarta 
Timur beberapa pekan lalu menjadi potret buram dari 
jeleknya interaksi dan komunikasi sosial di lingkungan 
masyarakat.

Mencuatnya kasus teroris, Gafatar, dan Narkoba akhir-
akhir ini menyadarkan semua kalangan bahwa betapa 
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koordinasi dan komunikasi sosial berbasis lingkungan 
begitu penting diaplikasikan. Meskipun terkesan reaktif, 
tidak salah bila kita senang dengan statement pejabat 
terkait (seperti Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan 
Transimigrasi dan juga beberapa Gubernur) untuk menata 
kehidupan sosial di level kampung dan lingkungan atau 
desa yang lebih baik untuk mencegah kelompok teroris, 
gembong narkoba dan organisasi sempalan lainnya. 
Keinginan dan perhatian ini menjadi awal yang baik 
untuk memperkuat masyarakat di level mikro secara top 
down dengan dukungan kebijakan dan anggaran yang 
memungkinkan penguatan itu bisa berjalan dengan 
baik.

Political will pemerintah seperti di atas mesti simetris 
dengan kesadaran dari warga dalam suatu komunitas 
(bottom up).  Kekuatan utama untuk mewujudkan 
masyarakat yang komunikatif dan kompak (dalam 
menata kehidupan sosial yang rukun serta antiteror dan 
antinarkoba atau antikelompok menyimpang) justru ada 
pada kesadaran warga komunitas itu sendiri. 

Membangun tradisi komunikatif dalam suatu 
komunitas sangat simple karena hanya membutuhkan 
kerelaan waktu untuk bermusyawarah, kemauan untuk 
membagi informasi, serta keluangan pikiran dan tenaga 
untuk bekerjasama. 

Bila syarat minimal ini bisa terwujud, harapan untuk 
mehadirkan lingkungan harmonis, bebas teror, radikal, 
dan narkoba bukan hal yang mustahil. Semoga…   
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CERDAS 
BERKOMUNIKASI NONVERBAL  

koMunikaSi nonverbal acap kali diabaikan sebagai bentuk 
komunikasi, terutama saat kita hanya mengidentifikasi 
komunikasi manusia sebatas penyampaian pesan verbal 
seperti ucapan lisan. Padahal komunikasi nonverbal 
menjadi alat interaksi mayoritas dari setiap individu. 
Paling tidak dua pandangan pakar berikut mempertegas 
dominasi komunikasi nonverbal dalam komunikasi 
manusia. Birdwhistell misalnya menyebut 65 % dari 
komunikasi tatap muka adalah nonverbal, sementara 
Mehrabian mencatat 93 % dari semua makna sosial 
dalam komunikasi tatap-muka diperoleh dari isyarat-
isyarat nonverbal. 



126   |   Dr.  H .  K adr i ,  M.S i  

Dalam makna yang lebih luas komunikasi nonverbal 
tidak hanya dipahami sebatas gerakan seluruh anggota 
tubuh manusia tetapi juga termasuk cara setiap orang 
menampilkan dirinya di setiap ruang, hingga pilihan 
asesoris yang ditempelkan pada anggota badannya.

 Bila seluas ini lingkup komunikasi nonverbal, maka 
sekompleks itulah kita harus menyiapkan diri untuk 
bisa berkomunikasi nonverbal secara maksimal atau 
efektif. Atau serinci itulah kita mesti jadikan sebagai 
instrumen untuk menilai atau memaknai setiap perilaku 
komunikasi orang lain terhadap kita. Dalam konteks 
inilah pentingnya kecerdasan berkomunikasi nonverbal 
untuk dijadikan sebagai bekal berinteraksi sosial dan 
melakukan cermat evaluasi sosial terhadap performa 
politisi dan pemimpin. 

Memang berkomunikasi nonverbal tidak sesimpel 
yang kita bayangkan. Apalagi kita tahu bahwa setiap 
orang, kelompok, suku, budaya, negara dan kategori 
sosial lainnya memiliki cara berkomunikasi nonverbal 
berbeda sehingga memerlukan kesalingpahaman di 
antara siapapun yang terlibat dalam komunikasi. Banyak 
konflik terjadi disebabkan oleh kegagalan memahami 
dan mengarifi perbedaan komunikasi antara setiap 
individu atau kelompok. Indonesia sebagai daerah 
pluralis sangat membutuhkan warga yang inklusif dalam 
berkomunikasi (terutama komunikasi nonverbal). 

Dalam banyak kesempatan kita begitu mudah 
menemukan gestur masyarakat yang menunjukkan 
ketidakcerdasannya berkomunikasi nonverbal. Kita masih 



Birok ras i  Gemilang   |   127

menyaksikan begitu entengnya saudara kita menghisap 
rokok di dalam ruangan yang tertulis larangan untuk 
merokok. Acap kali terlihat anggota masyarakat yang 
melempar sisa makanannya sembarangan padahal 
di dekatnya tersedia bak sampah. Orang yang cerdas 
berkomunikasi nonverbal seharusnya memaknai 
keberadaan tempat sampah sebagai pesan yang 
mengatakan bahwa ”saya siap menampung sampah 
kalian”. Hanya orang yang cerdas berkomunikasi 
nonverbal yang mampu memaknai pesan seperti ini 
sehingga mereka menjadi orang yang berbudaya hidup 
bersih.

Tidak ada jaminan tingkat pendidikan dan status 
sosial yang tinggi atau profesi terhormat yang disadang 
setiap orang bisa membuatnya cerdas berkomunikasi 
nonverbal. Di dalam pesawat terbang misalnya sebagai 
alat transportasi yang rata-rata dinaiki penumpang 
berprofesi, berpendidikan, dan berstatus sosial 
menengah ke atas masih sering kita jumpai perilaku-
perilaku nonverbal yang bertentangan dengan standar 
komunikasi nonverbal. Informasi berulang kali dari awak 
pesawat yang meminta menonaktifkan telepon seluler 
saat berada di dalam pesawat tidak cukup menghalangi 
mereka untuk mematikan handphone kala akan take off 
atau tetap mematikannya sesaat setelah landing.

Kita pasti miris menyaksikan perilaku acuh beberapa 
oknum penumpang pesawat yang duduk di kursi 
samping jendela atau pintu darurat dengan sengaja 
tidak memperhatikan pramugari yang sedang memberi 
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penjelasan. Ada yang ngobrol dengan temannya, 
atau asyik membaca, dan melakukan aktivitas lainnya. 
Dalam etika komunikasi, bila ada orang yang memberi 
penjelasan maka ”wajib” bagi kita untuk memperhatikan 
dan menyimaknya, apalagi penjelasan tersebut berkaitan 
langsung dengan keselamatan diri dan orang lain yang 
ada dalam pesawat. Pilihan model gestur seperti kasus 
oknum penumpang pesawat di atas menjadi salah satu 
bentuk ketidakcerdasan berkomunikasi nonverbal yang 
tidak layak untuk dipedomani.     

Pemahaman tentang komunikasi nonverbal 
juga sangat penting dalam interaksi di ranah politik. 
Pemahaman tidak hanya dimiliki aktor politik (politisi) 
tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Bagi politisi 
(terutama di musim kontestasi politik seperti saat ini), 
memahami dan cerdas berkomunikasi nonverbal adalah 
bagian penting dalam mengantarkannya untuk sukses. 
Bila merujuk pada persentase komunikasi nonverbal 
sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa sukses 
berkomunikasi nonverbal berarti telah mengantongi 80 
% kesuksesan berkomunikasi dalam kontestasi politik.

Paling tidak cerdas berkomunikasi nonverbal politisi 
dilihat dari kemampuannya untuk bisa berpenampilan 
yang relevan dengan masyarakat yang didatanginya atau 
kecerdasannya menggunakan gestur yang sesuai dengan 
nilai dan kultur setiap rakyat yang didekatinya. Dalam 
beberapa fakta misalnya ditemukan seorang politisi yang 
sambil berdiri kala berkomunikasi dengan penjual yang 
duduk menjajakan jualannya di pasar tradisional. Gestur 
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seperti ini mencerminkan keangkuhan sebab sebaiknya 
dalam standar etika komunikasi nonverbal sang 
politisi harus duduk atau jongkok untuk menunjukkan 
kesetaraan nonverbal dalam berkomunikasi.

Pilihan-pilihan kebijakan nonverbal dari seorang 
politisi atau pemimpin juga menjadi penting diperhatikan 
untuk meyakinkan bahwa semuanya tidak bertentangan 
dengan nilai dan budaya masyarakat. 

Kasus patung ogoh-ogoh yang dinaiki wakil bupati 
Bima saat pawai budaya dalam rangka peringatan ulang 
tahun ke 377 kabupaten Bima pada awal Juli 2017 silam 
menjadi salah satu contoh pilihan kebijakan nonverbal 
yang tidak tepat karena jenis pesan nonverbal (patung 
ogoh-ogoh) bertentangan dengan budaya Bima yang 
religius. Pilihan komunikasi nonverbal wakil bupati 
(dengan menaiki salah satu patung ogoh-ogoh berjenis 
binatang) lebih tidak cerdas lagi karena beliau mengirim 
pesan kesenangan (dengan tertawa sebagai pesan 
nonverbalnya) dan kesetujuannya terhadap budaya 
tersebut.

Setiap pesan nonverbal dari politisi dan pemimpin 
perlu masyarakat cermati. Untuk bisa menilai secara tepat 
diperlukan pemahaman komprehensif dan penilain kritis 
serta objektif sehingga rakyat dapat menyeleksi calon 
pemimpin terbaik. Hanya rakyat cerdaslah yang mampu 
membedakan mana calon pemimpin berperilaku 
nonverbal apa adanya seperti yang telah dilakukannya 
selama ini, dan mana calon pemimpin yang bersandiwara 
(berpura-pura) dalam berkomunikasi nonverbal karena 
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apa yang diperlihatkannya kontras dengan pengalaman 
aktivitas mereka sebelumnya. Penilaian kritis penting 
karena kita tidak ingin memiliki pemimpin yang hanya 
religius, dermawan, familiar, dan berbagai perilaku 
nonverbal baik lainnya saat kampanye pilkada.         
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ETIKA 
KOMUNIKASI PEMIMPIN 

aSpek iSi dan hubungan merupakan dua unsur yang biasanya 
ada dalam setiap komunikasi yang dilakukan manusia. 
Pada umumnya orang hanya memahami bahwa faktor 
isi menjadi unsur dominan (bahkan satu-satunya) 
dalam komunikasi manusia. Dimensi isi disandi secara 
verbal, sementara dimensi hubungan disandi secara 
nonverbal. Dimensi isi menunjukkan muatan konten 
komunikasi, yaitu apa yang dikatakan atau apa yang 
tertulis. Sedangkan dimensi hubungan menunjukkan 
bagaimana cara mengatakanannya atau menulisnya, 
dan juga mengisyaratkan bagaimana hubungan antara 
orang-orang yang berkomunikasi, dan bagaimana 
seharusnya pesan tersebut ditafsirkan.
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Prinsip dan konsep dasar komunikasi seperti di 
atas sangat tepat untuk menjadi dasar teoritik dalam 
menjelaskan realitas komunikasi pejabat publik atau calon 
pemimpin di ruang publik. Fenomena teranyar terkait 
dengan hal ini adalah kembali terulangnya ”kicauan” 
Ahok dalam persidangan ketika mencerca beberapa 
pertanyaan dan pernyataan bernada tidak sopan 
kepada KH. Ma’ruf Amin. Sontak saja gaya komunikasi 
Ahok seperti ini mengundang reaksi dan ancaman dari 
keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) dan umat Islam 
lainnya karena Ahok dianggap telah menghina Guru dan 
ulama yang mereka hormati dan teladani.

Di samping fenomena komunikasi Ahok dengan 
KH. Ma’ruf Amin pada persidangan penistaan agama, 
fenomena politik lainnya seperti momentum sosialisasi 
dan kampanye dalam pesta demokrasi menjadi lebih 
penting untuk memperhatikan aspek isi dan hubungan 
saat berkomunikasi. Calon pemimpin membutuhkan 
kemampuan maksimal dalam berkomunikasi agar tidak 
memiliki resistensi saat mencalonkan diri atau ketika 
sedang memimpin.

Komunikasi bukan hal yang mudah. Mesti semua 
orang bisa berkomunikasi tetapi tidak semua orang cerdas 
berkomunikasi.  Orang yang bisa berkomunikasi hanya 
tahu apa yang akan disampaikan tanpa mengindahkan 
dan memahami secara paripurna siapa mitra 
komunikasinya sehingga dia tidak memahami bagaimana 
cara yang tepat dalam menyampaikannya. Orang yang 
cerdas berkomunikasi adalah yang tidak sekedar bisa 



menyampaikan pesan tetapi mampu memilah dan 
memilih pesan yang tepat serta menggunakan metode 
yang sesuai dengan eksistensi mitra komunikasinya.

Komunikasi yang ideal adalah yang mampu 
menyelaraskan antara isi dan hubungan. Oleh karena itu 
setiap orang yang berkomunikasi diharapkan mampu 
memahami isi pesan sekaligus tingkat hubungan. Tidak 
jarang terjadi ada pesan yang isinya sudah baik atau 
benar, tetapi karena disampaikan dengan cara yang 
tidak baik dan tidak sesuai dengan eksistensi mitra 
komunikasi maka pesan yang sesungguhnya baik 
menjadi dimaknai bertentangan (tidak baik). Sebaliknya, 
bila kita mengindahkan eksistensi mitra komunikasi 
yang diterjemahkan lebih lanjut dalam pilihan cara 
(termasuk bahasa tubuh dan intonasi), maka pesan yang 
disampaikan pasti mendapat penerimaan dan respon 
yang baik walaupun dari segi isi tidak terlalu berkualitas.

Indonesia dengan keragaman etnik di dalamnya 
kaya akan budaya kesantunan yang senantiasa dijunjung 
tinggi. Budaya saling menghormati dan menghargai 
berdasarkan hirarki usia dan status sosial adalah salah 
satu tradisi yang masih ditegakkan oleh orang Indonesia. 
Implementasi budaya ini antara lain tercermin dari cara 
orang Indonesia berkomunikasi (verbal dan nonverbal). 
Oleh karena itu, seringkali budaya egaliter tidak terlalu 
terlihat dalam interaksi antarawarga Indonesia. Dalam 
sapaan misalnya, pantang bagi yang muda atau yang 
sebaya memanggil hanya nama asli kepada mitra 
komunikasi yang sebaya apalagi yang lebih tua. Kita pasti 
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memanggil dengan berbagai embel di depannya, seperti; 
Bapak, Pak Kiyai, Tuan Guru, dan sapaan yang sopan 
lainnya. Seorang kawan yang bertahun-tahun belajar di 
negara egaliter (Amerika) mencoba untuk menyapa nama 
asli kepada mitra komunikasinya sesaat setelah kembali 
ke tanah air. Ketika apa yang dilakukannya terdengar aneh 
oleh orang di sekelilingnya, akhirnya yang bersangkutan 
kembali lagi ke style Indonesia yang menyertakan 
pertimbangan hubungan saat berkomunikasi.

Dimensi hubungan dalam komunikasi dapat 
dikaitkan dengan aspek etika berkomunikasi. Sering 
kali orang mencap tidak beretika pada seseorang yang 
berkomunikasi dengan kasar apalagi ditambah dengan 
penggunaan bahasa tubuh yang bertentangan dengan 
nilai atau tidak sepantasnya ditunjukkan pada mitra 
komunikasi yang memiliki status sosial tertentu. Maka 
tidak heran bila anak-anak Indonesia sejak kecil diajarkan 
berbahasa tubuh yang sopan dan beretika, seperti 
bagaimana cara berjalan di depan banyak orang (terlebih 
orang yang lebih tua), bagaimana cara menunjukkan 
sesuatu dengan tangan, bagaimana cara duduk yang 
sopan, dan berbagai aturan bahasa tubuh lainnya.

Di era demokrasi dengan sistem pemilu langsung 
seperti saat ini memerlukan kemampuan seorang calon 
pemimpin yang bisa berbahasa tubuh dengan baik. 
Saya pernah bergeleng kepala saat menyaksikan foto 
seorang pejabat yang sedang berbincang dengan nenek 
tua renta penjual makanan di pinggir jalan dengan 
bahasa tubuh yang sangat tidak beretika, dimana sang 
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pejabat berdiri sambil menunjuk dagangan nenek tua 
yang sedang duduk menjaga jualannya. Siapa pun pasti 
sepakat bahwa cara pejabat mengambil posisi tersebut 
menunjukkan ketidaksopanannya, bahasa tubuh yang 
mencerminkan ketidaksetaraan, dan gestur yang tidak 
melindungi dan bersahabat.

Komunikasi nonverbal seorang publik figur atau 
calon pemimpin tidak hanya mencerminkan karakter 
yang bersangkutan tetapi juga menjadi indikator 
penilaian publik. Dalam konteks inilah bahasa tubuh 
publik figur dan calon pemimpin di ruang publik dijadikan 
sebagai instrumen pencitraan. Untuk dicitrakan sebagai 
pemimpin yang penuh kasih sayang misalnya, mereka 
menggendong balita saat blusukan ke kampung. Atau 
bagaimana mereka duduk dan bersila sambil diskusi 
dengan pemuda di ruang publik untuk menunjukkan 
karakter ”gaul”nya.

Di tengah krisis moral yang mulai mewabah di tanah 
air, kita merindukan hadirnya pemimpin beretika yang 
tercermin dari caranya berkomunikasi. Etika ketimuran 
yang selalu menjaga hubungan lewat komunikasi harus 
dikedepankan oleh pemimpin dan calon pemimpin 
karena rakyat tidak hanya butuh pemimpin yang pintar 
tetapi juga beretika. Pemimpin yang pintar hanya bisa 
membangun gedung dan fasilitas fisik lainnya, tetapi 
tidak mampu memberi teladan bagi pembangunan 
mental dan karakter rakyatnya.
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MEDIA SOSIAL 
DAN RUANG PUBLIK

ekSiSTenSi Media SoSial terus mengalami evolusi dari waktu 
ke waktu. Perkembangan tidak hanya bersifat kualitas 
tetapi juga kuantitas (jumlah) sehingga masyarakat 
sebagai user memiliki banyak alternatif pilihan media 
sosial yang ingin dimanfaatkannya. Data dari Asosiasi 
Jasa Pengguna Internet Indonesia (APJII) tahun 2016 
menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia 
telah menembus angka 132,7 juta. Padahal pada tahun 
2014 APJII mencatat 88 juta pengguna internet. Artinya 
ada peningkatan atau kenaikan 51,8 persen dibandingkan 
jumlah pengguna internet hingga tahun 2016. 
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Masih menurut APJII, facebook menjadi media 
sosial yang banyak diminati orang Indonesia (71,6 juta 
pengguna), disusul instagram (19,9 juta), dan Youtube 
(14,5 juta). Indonesia termasuk Negara dengan pengguna 
facebook urutan keempat setelah Amerika Serikat, India, 
dan Brasil.  

Dilihat dari usia pengguna  facebook di Indonesia, 
berdasarkan data dari wearesosial.org.sg diketahui bahwa 
33 % berusia 13 – 19 tahun, 44 % berusia 20-29 tahun, 
15 % berusia 30-39 tahun, dan sisanya 5 % (usia 40-49 
tahun), dan 3 % untuk pengguna yang berusia 50 tahun 
ke atas.

Data di atas menunjukkan bahwa masyarakat 
Indonesia sudah sah disebut sebagai masyarakat cyber 
(cyber community) yang sebagian waktunya dihabiskan 
untuk berinteraksi atau beraktivitas lewat media sosial. 
Data dari wearesosial.org.sg menghitung rata-rata lama 
penggunaan media sosial oleh masyarakat Indonesia 
lebih kurang 2 jam 45 menit. Waktu selama atau sebanyak 
ini bukanlah waktu yang pendek untuk penggunaan 
media sosial, apalagi dominasi user media sosial berusia 
remaja dan dewasa serta usia produktif. Artinya bila 
waktu tersebut dimanfaatkan untuk mengakses hal-
hal yang tidak berguna bagi masa depan atau hanya 
sebagai media untuk ber-katarsis (penyaluran emosi 
yang terpendam), maka bangsa ini banyak diisi oleh 
warga pemalas dan tidak produktif sehingga diprediksi 
akan berpengaruh pada tingkat daya saing daerah 
dan bangsa. Tapi bila media sosial dimanfaatkan untuk 
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mensupport tugas dan profesi masing-masing, maka 
waktu yang dihabiskan untuk media sosial adalah waktu 
yang kontributif. Teknologi adalah barang netral yang 
memberi otoritas pada usernya untuk dimanfaatkan 
sebagai alat untuk ke “surga” atau ke “neraka”. 

Terlepas dari kontributif atau tidaknya media sosial 
bagi aktivitas individu dan kelompok, pemanfaatan 
media sosial bagi kepentingan personal dan group 
telah menjadi gaya hidup baru masyarakat modern. 
Teknologi komunikasi yang telah melahirkan berbagai 
jenis media sosial telah dikreasikan oleh para pengguna 
sebagai sarana komunikasi sosial baru. Berbagai group 
media sosial seperti WhatsApp (WA), facebook group, 
BBM group, dan lainnya telah mampu menjadi wadah 
diskusi bagi kelompok dengan multi segmen. Kenyataan 
ini sekaligus mereduksi tradisi dan wadah komunikasi 
konvensional yang selama ini dilakukan. Artinya, 
kesempatan untuk bertatap muka, bercengkrama, dan 
saling membagi perasaan dan persoalan secara langsung 
antarwarga dalam simpul kelompok telah diganti dengan 
komunikasi di dunia maya.

Media sosial telah menjelma sebagai ruang publik 
baru bagi masyarakat karena di media sosial-lah mereka 
bisa bercengkrama dan  saling bertukar pikiran secara 
online maupun offline. Atau lewat media sosial pula 
masyarakat bisa menshare sekaligus mengakses informasi 
pada dan dari yang lain. Fenomena ini bukan tanpa 
permasalahan karena kebebasan informasi lewat media 
sosial membuat masyarakat pengguna diserang oleh 
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beragam informasi yang tidak dijamin kebenarannya. 
Dalam konteks inilah media sosial sebagai ruang publik 
baru menjadi ajang untuk menyebar kebencian dan 
menabur informasi hoax kepada orang atau kelompok 
lain dengan motif-motif subjektif yang situasional.

Tumbuh suburnya media sosial sebagai ruang publik 
baru paling tidak disebabkan oleh dua hal. Pertama, 
keterbatasan waktu. Kesibukan masyarakat modern 
telah membuat waktu mereka untuk berkumpul dan 
berinteraksi langsung dengan anggota masyarakat 
lainnya sangat terbatas. Menghadiri rapat dan forum 
bersama komunitas tidak lagi sempat dihadiri karena 
agenda-agenda personal dan institusi padat tidak karuan. 
Atau waktu mengejar kehidupan dan rezeki duniawi 
yang maksimal tidak lagi menyisahkan kesempatan 
untuk menghadiri gawe-gawe sosial di ruang publik. 
Dalam konteks keagamaan, pengajian-pengajian di 
ruang publik sering kali berbenturan dengan agenda 
duniawi masyarakat modern, sehingga belajar agama 
lewat media sosial menjadi alternatif pilihan.

Tradisi dan kondisi seperti ini telah memaksa 
masyarakat ber-asosial. Ikatan-ikatan kekerabatan dan 
rasa senasib-sepenanggungan antarwarga dalam satu 
lingkungan terasa dangkal. Interaksi dengan cara face 
to face tentu beda dengan via media sosial. Cita rasa 
kebersamaan saat berkumpul fisik tidak tergantikan 
dengan cara apapun, apa lagi hanya lewat media sosial. 
Maka tidak heran bila warga dalam satu lingkungan 
atau kompleks berbudaya individualis. Padahal acap 
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kali fakta menunjukkan bahwa tumbuhsuburnya aksi 
kriminal seperti teroris antara lain disebabkan oleh tidak 
adanya komunikasi sosial antarwarga di ruang publik. 
Beberapa kali warga dalam satu kompleks baru sadar 
kalau hidup berdampingan dengan teroris setelah ada 
penggerebekan oleh pihak keamanan. 

Kedua, keterbatasan ruang publik fisik. Semakin 
berkurangnya ruang publik yang berbentuk fisik seperti 
sarana olahraga, ruang ekspresi seni, dan ruang terbuka 
hijau serta arena bermain dan berkumpul lainnya 
menjadi penyebab lain dari meningkatnya jumlah 
pengguna media sosial. Pilihan bermedia sosial sangat 
mungkin merupakan “keterpaksaan” situasional karena 
minimnya ruang publik tempat masyarakat berinteraksi. 
Seiring dengan terus berkembangnya pembangunan di 
suatu daerah, banyak ruang-ruang publik tergerus oleh 
bangunan ruko dan mall serta berbagai gedung yang 
lebih komersil lainnya. 

Konflik sosial yang terjadi di suatu wilayah antara 
lain disebabkan oleh kurangnya ruang publik tempat 
warga berbeda kampung untuk berinteraksi dan 
bermain bersama. Minimnya ruang publik seperti ini 
memungkinkan frekuensi pertemuan antara warga relatif 
minim sehingga di antara mereka tidak saling akrab dan 
kenal. 

Perkembangan dan pertumbuhan generasi yang 
tak terbendung tidak sejalan dengan tersedianya ruang 
publik untuk mereka bermain dan berinteraksi sehingga 
antaranak di satu lingkungan tidak saling mengenal, dan 
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berujung pada tidak saling menyayangi dan mengasihi. 
Fenomena ini sangat rentan dengan konflik antarwarga 
atau antarkampung. Naudzubillahimindzalik

   



KOMUNIKASI PEMIMPIN 
DI RUANG PUBLIK

diSkuSi TenTang koMunikaSi pemimpin di ruang publik 
kembali mendapat tempat untuk diperbincangkan ketika 
belakangan ini sebagian besar warga Muslim di Indonesia 
mempersoalkan ucapan Gubernur DKI nonaktif, Basuki 
Tjahaja Punama (Ahok) yang dianggap sebagai bentuk 
penistaan agama (Islam) saat menyebut Surat Almaidah 
ayat 51 sebagai alat pembohongan untuk kepentingan 
politik. Intinya ada ungkapan Ahok yang melecehkan 
eksistensi salah satu surat al Qur’an yang disucikan oleh 
umat Islam. Sebagaimana jamak dipahami, ucapan 
Ahok tersebut telah berdampak panjang bagi dirinya, 
karena harus didemo oleh jutaan warga Negara yang 
beragama Islam pada berbagai daerah di tanah air, dan 



144   |   Dr.  H .  K adr i ,  M.S i  

sudah memaksa dirinya untuk berurusan dengan pihak 
kepolisian.

Sejatinya seorang pemimpin adalah figur pilihan, 
yang kata dan perbuatan (komunikasi) nya menjadi 
panutan bagi rakyat yang dipimpinnya. Siapa pun 
akan sepakat bila apa yang ditunjukkan Ahok lewat 
ucapan yang melecehkan Al Qur’an adalah contoh 
komunikasi yang tidak baik dari seorang pemimpin. 
Ahok memang dikenal dengan gaya coplos dan kasar 
yang tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. 
Kita masih ingat beberapa kasus komunikasi Ahok yang 
kontroversial, seperti mengatakan “maling” kepada salah 
seorang warganya, atau dengan entengnya menyebut 
kata-kata kotor di ruang publik, apalagi ucapannya 
terpublikasi berulang oleh media elektronik. 

Demonstrasi damai besar-besaran umat Islam 
tanggal 4 November 2016 silam merupakan pelajaran 
berharga bagi Ahok untuk lebih bisa mengontrol setiap 
pesan yang hendak disampaikannya di ruang publik. 
Persoalan style komunikasi mungkin saja bisa ditolerir, 
atas alasan ingin menampilkan diri apa adanya, meskipun 
idealnya kesopanan dalam berkomunikasi bagi seorang 
pemimpin menjadi hal yang penting dihadirkan. Tetapi 
pilihan konten (isi) pesan yang dikomunikasikan wajib 
diperhatikan oleh seorang pemimpin, dengan tidak 
menggunakan kata-kata kotor, menyinggung kelompok 
dan agama lain, serta tidak menyebar pesan bohong.

Pasca era kepemimpinan otoriter (setelah 1998), 
sebenarnya bangsa ini telah memasuki era kesetaraan 
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komunikasi antara pemimpin dengan rakyatnya. Paling 
tidak hal ini ditandai dengan adanya komunikasi sosial 
yang bagus antara pemimpin dengan rakyatnya. 
Pemimpin tidak lagi menjadi sosok yang menakutkan 
layaknya seorang raja dengan rakyat jelata, tetapi 
pemimpin setelah reformasi menjadi sosok yang 
bersahabat, bermitra, dan setara dengan rakyatnya. 
Makan bersama, duduk dan lesehan bareng, bahkan 
bercengkrama berjamaah adalah pemandangan yang 
lumrah disaksikan di antara mereka (pemimpin dan 
rakyat) 

Suasana seperti inilah yang didambakan rakyat 
dari seorang pemimpin. Orang-orang Timur seperti 
masyarakat Indonesia dikenal sebagai warga yang 
masih menjunjung tinggi tatakrama dan nilai, dengan 
menempatkan harga diri di atas segalanya. Aspek-
aspek nonmateri seperti ini masih ditempatkan sebagai 
hal utama tatkala berinteraksi dengan pemimpinnya. 
Artinya, rakyat lebih senang seorang pemimpin yang 
rajin mendatanginya, bertutur kata sopan, dan berbahasa 
tubuh yang santun, dari pada penguasa yang membagi 
materi tapi disertai ucapan kotor dan bergaya angkuh. 

Beberapa kepala daerah yang saya tanya setelah 
mereka memenangkan pilkada, mengakui bahwa rakyat 
mereka sangat senang bila didatangi, walau sebentar 
dan sekedar lewat. Suatu kebanggaan bagi mereka 
bila sang pemimpin atau calon pemimpin sudi mampir 
ke lingkunganya, apalagi pemimpin hadir dengan 
menampilkan diri sesopan dan sesantun serta seakrab 
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mungkin bersama rakyatnya. Bahkan cara pendekatan 
seperti ini dapat menekan biaya politik (low cost) selama 
pilkada berlangsung.

Pemimpin yang komunikatif adalah mereka yang 
secara proaktif mendatangi dan berkomunikasi yang 
santun dengan rakyatnya. Pemimpin dengan kategori 
yang sama (komunikatif ) adalah pemimpin yang bersedia 
menerima rakyatnya dimana pun (termasuk di  kediaman 
atau di kantornya). Menerima dan menyampaikan 
pesan yang menyejukkan saat rakyat mendatanginya 
merupakan tipe pemimpin yang komunikatif. Sehingga 
bila ada pemimpin yang menghindar (tanpa alasan 
yang jelas) saat rakyat mendatanginya, termasuk dalam 
kategori pemimpin yang tidak cerdas berkomunikasi. 

Tradisi Bupati Bantaeng, Prof. Nurdin dalam 
berkomunikasi dengan rakyatnya menjadi best practices 
yang patut diteladani. Di samping rajin turun menyerap 
dan merekam persoalan rakyatnya, sang Bupati juga 
selalu menyapa dan berdialog dengan setiap tamu 
(rakyat) yang mendatanginya di pandopo, meski pada 
saat yang bersamaan dia sedang menerima tamu-
tamu dari daerah lain yang sedang sharring tentang 
pembangunan daerah dengannya. Cara-cara seperti 
inilah yang membuat sosok Prof Nurdin menjadi idola 
bagi warga Bantaeng.

Dalam literatur komunikasi ditemukan salah 
satu prinsip yang mengatakan bahwa “komunikasi 
berdimensi isi dan hubungan”. Artinya, mengontrol isi 
pesan (komunikasi) sama pentingnya dengan menjaga 
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hubungan bersama mitra komunikasi. Seorang pemimpin 
yang cerdas berkomunikasi dipastikan akan secara 
selektif memilih kata yang tepat dan baik, bahasa yang 
sopan, dan ungkapan yang menyenangkan, dengan 
tanpa melupakan menjaga hubungan dan perasaan 
agar terus terjalin baik (akrab) dengan rakyatnya. Bila 
ada pemimpin yang menyakiti rakyat lewat kata dan 
perbuatannya, maka tidaklah layak baginya untuk tetap 
berada di kursi kekuasaan, atau sangat direkomendasikan 
untuk tidak dipilih lagi sebagai pemimpin.

Di saat bangsa ini krisis keteladanan, kehadiran 
dan munculnya pemimpin yang doyan berkata kotor 
dan kasar menjadi bumerang, apalagi presiden sedang 
menggalakkan revolusi mental dengan menjadikan 
moral dan nilai-nilai baik serta  bijak sebagai panduan 
dalam berinteraksi. Warga di setiap daerah tidak hanya 
butuh pembangunan fisik (apalagi dengan menggusur 
dan mengabaikan kepentingan rakyat kecil), tetapi 
juga pembangunan mental spiritual, lewat keteladanan 
berkomunikasi dan kebijakan yang merakyat. 
Semoga… 
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Bagian IV:
Gemilang Sosial-Budaya

 empati yang Mahal dan Subjektif
 Desiminasi Kesalehan Sosial untuk Kedamaian
 Siuman dari Ketertutupan
 terbuka untuk Kemajuan
 Keadaran Situasional dan Permanen dalam     

Kebersihan
   arif dan Bijak Menyikapi Pariwisata

   iC sebagai ikon dan Magnet Spiritual
  SDM Pariwisata dan Pariwisata SDM
 Pariwisata dan Masyarakat Madani
 Budaya Sasambo yang toleran   Menjadi Manusia 

antarbudaya





EMPATI yANG MAHAL DAN SUBJEKTIf

Mahalnya SeSuaTu (barang atau produk misalnya) dalam 
hukum ekonomi antara lain karena langka-nya stock 
(persediaan). Seperti halnya “empati” yang belakangan 
ini “kekurangan stock” karena sifat yang menjadi karakter 
dasar setiap diri tersebut “ditimbun” oleh pemiliknya 
sehingga tidak beredar di “pasaran” sosial. Akhirnya 
empati menjadi barang yang mahal, susah ditemukan, 
padahal negara dan penduduknya sangat membutuhkan 
barang yang satu ini (empati) untuk menjadi nutrisi 
yang bisa memberi energi bagi penduduk negeri agar 
kuat melanjutkan kehidupan di tengah keragaman dan 
dinamika lokal dan global yang terus menantang.  

Empati secara kebahasaan dimaknai sebagai 
keadaan mental yang membuat seseorang merasa 
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atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan 
atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok 
lainnya. 

Empati merupakan nilai dan sikap kemanusiaan 
universal yang menjunjung tinggi rasa persamaan dan 
dilapisi sikap saling menghargai di tengah perbedaan 
yang tidak terelakkan. Empati merepresentasikan 
kehadiran diri kita pada diri orang lain, baik dalam kondisi 
normal, terutama sekali dalam kondisi tidak normal 
karena bergumul persoalan dan musibah.

Mahalnya empati dan jarangnya beredar di “pasar” 
interaksi sosial antara lain karena dipicu oleh sikap tidak 
empati sebelumnya. Jadi sikap tidak empati dibalas 
dengan attitude yang tidak empati juga. Sikap empati 
telah kehilangan roh universalitasnya. Dia telah bernilai 
atau diberi warna oleh pemiliknya, padahal seharusnya 
empati bebas nilai. Empati belakangan ini telah 
mengandung unsur pamrih, meski seharusnya dia sah 
melintasi batas geografis (daerah), suku, ras, dan agama 
apapun atas alasan kemanusiaan. 

Seandainya empati itu ada, tidak mungkin seorang 
publik figur (seperti  Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, 
Gubernur DKI Nonaktif ) mengucapkan kalimat atau 
statement yang menyinggung perasa orang lain yang 
berbeda agama dengan dirinya. Dengan berempati 
seorang publik figur diharapkan bisa memahami kondisi 
psikologis (perasaan) mayoritas rakyat yang dipimpinnya. 
Dia harus “hadir” dan merasakan bagaimana sakitnya 
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perasaan orang lain bila agama atau ajaran agama atau 
kitab suci yang dipercayainya dihina.  

Sikap tidak berempati atau tidak hadir dalam diri 
orang lain yang ditunjukkan oleh pemimpin seperti Ahok 
telah menjadi trigger bagi munculnya sikap tidak empati 
lainnya dari masyarakat. Persoalan yang berawal dari 
masalah tidak empatinya Ahok telah merembes pada 
ketidak empati-an massa, yang cenderung melakukan 
generalisasi kemarahan. Coba saja kita simak respon 
publik terhadap peristiwa atau musibah atau bencana 
alam atau bencana-bencana lainnya yang memakan 
korban jiwa dan materi. Banyak hal yang sungguh tidak 
bisa diterima oleh akal sehat dan hati nurani .

Sangat miris membaca komentar yang tidak 
berempati dari beberapa oknum di media sosial atas 
kejadian atau musibah kemanusiaan yang terjadi 
belakangan ini. Dalam peristiwa bom molotov  di 
Gereja Oikumene Samarinda tanggal 13 November 
2016 misalnya, ditemukan beberapa respon publik di 
media sosial yang sangat tidak berempati. Misalnya ada 
beberapa oknum yang mengatakan bahwa kejadian 
tersebut merupakan pengalihan isu di saat sebagian besar 
orang terkosentrasi untuk mengawal kasus penistaan 
agama yang dilakukan Ahok. Di samping itu, terpantau 
begitu minimnya komentar yang bernada empati yang 
diberikan oleh pegiat media sosial terhadap korban bom 
tersebut.

Idealnya, kejadian yang menelan korban seperti 
yang terjadi di Samarinda tersebut harus mengetuk 
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aspek kemanusiaan siapapun dan dari agama manapun 
karena peristiwa tersebut telah melukai sisi kemanusiaan, 
yang bila terus terjadi akan meporak-porandakan 
tatanan persaudaraan di bumi Indonesia. Jangan sampai 
kemarahan kita pada seorang oknum harus dilimpahkan 
kepada individu atau institusi lain yang kebetulan 
berkeyakinan sama dengan oknum yang dibenci. Dalam 
konteks yang sama dengan peristiwa berbeda juga 
ditemukan praktek tidak berempati publik ketika ada 
peristiwa kebakaran di suatu negara. Karena negara 
tersebut dikenal sebagai “penjahat” kemanusiaan, maka 
kebakaran tersebut dinilai sebagai laknat atas perbuatan 
dosanya. Tidak ada sikap dan statement empati atas 
musibah tersebut, padahal banyak korban yang ada 
di dalamnya. Inilah potret empati subjektif yang 
bertentangan dengan esensi atau nilai dasar empati 
yang harusnya diletakkan sebagai sikap yang netral dan 
universal.  

Sikap empati akan otomatis hadir saat menyaksikan 
luka dan musibah yang dialami orang lain, karena empati 
terkait dengan hati dan perasaan. Hati semestinya tidak 
bisa dibohongi untuk berpura-pura sedih atau berempati. 
Hanya wajah dan gestur tubuh bagian luar manusia yang 
bisa dimanipulasi oleh kepentingan subjektif pemiliknya. 
Reaksi hati dan perasaan yang berwujud empati  tidak 
bisa membedakan musibah berdasarkan latarbelakang 
korban. Oleh karena itu, sikap empati tidak selayaknya 
subjektif dan diskriminatif.
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Sikap empati bisa sebagai sumber (referensi) 
berperilaku, dan bisa berbentuk reaksi atas kenyataan 
yang diterima. Sebagai referensi berperilaku, empati 
harus menjadi dasar atau rujukan bagi seseorang untuk 
berinteraksi dengan yang lainnya. Empati sebagai 
referensi dapat efektif bila setiap orang menghadirkan 
dirinya secara psikologis pada diri orang lain, dalam 
artian setiap orang memikirkan atau memprediksi 
respon orang lain atas ucapan atau perbuatan yang akan 
dilakukannya, atau yang oleh psikolog sosial-nya George 
Herbert Mead (1967) disebut dengan  “taking the role of 
the other” (pengambilan peran orang lain). Bila seseorang 
berpikir bahwa orang lain akan tersinggung jika agama 
dan kitab sucinya dihina, maka yang bersangkutan tidak 
akan berani untuk mengatakan hal tersebut baik dalam 
hatinya, apalagi di depan umum (ruang publik) secara 
langsung maupun lewat media sosial.  

Sebagai bentuk reaksi atas realitas yang 
dipahaminya, empati harus ditunjukkan pada setiap 
realitas yang memprihatinkan, apalagi peristiwa tersebut 
telah mencederai sisi kemanusian korban. Empati 
dalam konteks ini tidak boleh diskriminatif. Bila empati 
hadir secara objektif dalam setiap peristiwa memilukan 
apapun, maka hujatan dan resistensi terhadap perbuatan 
jahat dari oknum akan tinggi. Langgengnya perbuatan 
kriminal atau aksi tidak terpuji lainnya tidak hanya 
karena tetap adanya keinginan pelaku, tetapi juga karena 
adanya pembiaran dari komunitas. Berempati adalah 
sikap penolakan atas kejahatan. Dan berempati secara 
subjektif (selektif ), sama dengan bersikap diskriminatif 
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terhadap kejahatan. Padahal kejahatan dilakukan oleh 
siapun tetap namanya kejahatan.
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DESIMINASI KESALEHAN SOSIAL 
UNTUK KEDAMAIAN 

bulan raMadhan baru saja berlalu setelah menerpa 
kita dengan berbagai materi pelatihan, baik yang 
bersifat personal (hablumminallah) maupun sosial 
(hablumminannas). Ramadhan telah menjadi madrasah 
dan pesantren kilat sebulan yang mampu mengkonstruksi 
tampilan luar (fisik) manusia dan kepribadian setiap orang 
yang melaksanakan ibadah puasa. Paling tidak selama 
Ramadhan terlihat banyak warga berbusana muslim dan 
berpenampilan religius serta rajin beribadah (wajib   dan 
sunat), termasuk di dalamnya berkepribadian yang sabar, 
toleran, dan saling memaafkan secara lahir dan bathin 
terutama di hari kemenangan ied fitri.                 
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Tiga sifat yang disebut terakhir (sabar, toleran, dan 
saling memaafkan) merupakan tiga produk kepribadian 
dan kesalehan sosial yang terasah sejak Ramadhan 
hingga perayaan ied fitri. Sejatinya sifat-sifat ini terus 
didesiminasikan pasca Ramadhan hingga bulan penuh 
berkah tersebut berikutnya kembali menyapa umat Islam.   
Bila semua alumni pesantren Ramadhan berkomitmen 
untuk mendesiminasikan kesalehan sosial seperti ini 
sepanjang tahun maka tanah air akan dihiasi kehidupan 
damai dan menyenangkan. Sabar menjadi sikap dan 
kepribadian penting untuk dihadirkan di tengah konflik 
sosial yang terus berlangsung pada beberapa daerah. 

Pelaku konflik adalah kumpulan para pemilik 
emosi tidak terkendali yang mengantarkan mereka 
untuk melakukan apapun yang diinginkan tanpa 
mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan sedikitpun. 
Bila sikap dan perilaku sabar kala Ramadhan terdesiminasi 
terus pasca ied fitri dan seterusnya maka dapat dipastikan 
konflik sosial (horizontal) yang melibatkan umat Islam 
tidak akan terjadi. Toleran merupakan sikap dan perilaku 
yang senantiasa tersaksikan selama Ramadhan. Toleran 
tidak hanya terlihat dari umat Islam yang sedang berpuasa 
tetapi juga ditunjukkan oleh umat beragama lain sebagai 
wujud penghargaannya pada bulan Ramadhan dan 
umat Islam. Sikap toleran dirasakan urgennya di tengah 
langkanya perilaku terpuji tersebut ahir-akhir ini. Sebagai 
bangsa yang telah ditakdirkan pluralis, Indonesia sangat 
membutuhkan warga yang toleran. 
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Sikap tersebut (toleran) harus ada dalam setiap 
warga suku yang ada di tanah air untuk memastikan 
mereka dapat menghargai eksistensi suku yang lain. 
Toleran mesti menjadi sikap setiap umat beragama yang 
ada di Indonesia agar jaminan kebebasan menjalankan 
ajaran agama dapat diperoleh setiap umat beragama di 
Indonesia. Sikap yang sama (toleran) juga mesti hadir 
dalam interaksi interumat beragama agar keragaman 
organisasi tidak berefek konflik yang membuat rusaknya 
tatanan sosial.          

Beberapa fakta belakangan menunjukkan betapa 
rapuhnya sifat toleran yang dimiliki masyarakat kita. 
Perbedaan pilihan politik acap kali meluluhlantahkan 
toleransi dan sikap saling menghargai. Lebih tragis lagi 
ketika masing-masing kelompok menunjukkan sikap 
intolerannya dengan cara menyerang dan menghujat 
secara terbuka (di ruang publik) kelompok yang lain. 
Media sosial dipenuhi dengan kata dan gambar yang 
berisi ancaman dan kata-kata kebencian. Spanduk dan 
baliho berisi kalimat eksklusif yang sangat minim pesan 
kedamaian dan kebersamaan. Cara-cara seperti ini telah 
membuat suasana interaksi sosial di tanah air bak medan 
perang dunia maya. 

Sudah saatnya sikap dan perilaku toleran 
dihadirkan sebagai penyelamat kehidupan bangsa 
yang sedang terancam oleh sikap intoleran warganya 
sendiri. Mendesiminasikan sikap dan perilaku toleran 
yang diasah saat Ramadhan menjadi langkah solutif 
untuk menghadang badai intoleran yang mengancam 
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keutuhan Negara plural bernama Indonesia. Pengalaman 
selama Ramadhan telah menjadi fakta betapa kita 
sebagai bangsa plural bisa menjaga keragaman dengan 
saling menghormati dan menghargai. Modal seperti ini 
sejatinya mesti dijaga, antara lain dengan cara melakukan 
desiminasi terus menerus sepanjang bulan-bulan lainnya 
hingga mengasahnya kembali kala bertemu bulan 
Ramadhan pada tahun berikutnya.  

Kesalahan dan kekhilafan merupakan hal yang 
lumrah pada setiap manusia. Namun tidak seharusnya 
kesalahan yang dilakukan oleh manusia yang berasal 
dari satu kelompok dibalas dengan hukuman sosial dan 
hujatan yang berlebihan dari kelompok yang lainnya. 
Selalu ada ruang bagi setiap pelaku kesalahan untuk 
meminta maaf, sebagaimana halnya korban kekhilafan 
yang senantiasa memiliki space untuk memberi maaf. 

Merupakan pemandangan yang sangat indah 
terlihat dan terbaca dipenghujung Ramadhan dan di hari 
kemenangan (ied fitri) ketika semua media sosial, seluruh 
papan iklan, dan dalam berbagai media massa termuat 
kalimat meminta maaf dan memberi maaf dari setiap 
warga masyarakat. Cara-cara permintaan maaf modern 
seperti ini tidak menghilangkan tradisi lama dalam 
meminta dan memberi maaf. Silaturahim dan saling 
meminta serta memberi maaf dengan cara keliling dari 
rumah ke rumah masih dipertahankan meski teknologi 
komunikasi yang kian canggih tetap tersedia untuk 
dijadikan sebagai media permintaan maaf alternatif 
yang lebih praktis.
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Tradisi meminta dan memberi maaf seperti yang 
diperlihat kala lebaran merupakan budaya yang sangat 
baik. Namun akan lebih baik lagi bila tradisi tersebut 
didesiminasikan secara konsisten pasca Ramadhan dan 
ied fitri. Sangat disayangkan bila tradisi saling memaafkan 
hanya menjadi ritual tahunan yang cuma dapat disaksikan 
kala perayaan hari raya ied fitri. Sudah saatnya tradisi baik 
seperti ini didesiminasikan terus menerus setiap saat dan 
waktu dimana kesalahan sebagai manusia yang khilaf 
muncul. Tradisi saling memaafkan tidak boleh terhenti 
bersamaan dengan berakhirnya bulan Ramadhan dan 
perayaan hari raya ied fitri. Dia (saling memaafkan) 
harus tetap dihadirkan selama kesalahan dan kekhilafan 
manusia tetap ada.

Warga Negara yang sabar, toleran dan pemberi 
maaf merupakan figur ideal sekaligus sebagai modal 
sosial bagi kehidupan sosial masyarakat pluralis seperti 
Indonesia. 

Semua agama selalu mengajarkan umatnya untuk 
bersikap sabar, toleran, dan saling memaafkan. Oleh 
karena itu, mendesiminasikan sikap sabar, toleran, dan 
pemaaf sepanjang tahun tidak hanya sebagai bentuk 
pendesiminasian ajaran Puasa Ramadhan, tetapi juga 
pengamalan ajaran semua agama. Semoga…
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SIUMAN DARI KETERTUTUPAN 

pada SaaT TerTenTu kita terkadang atau mungkin sering 
kali mengidentifikasi diri kita secara subjektif sebagai 
pribadi yang hebat dan terbaik sehingga kita pun masih 
mengasumsikan orang lain berada di bawah level 
kita dan tidak memiliki kelebihan apapun dibanding 
dengan yang kita miliki. Terkadang pikiran dan kondisi 
ini berlangsung dalam waktu lama sehingga kita terus 
bangga dengan kelebihan yang kita miliki. Kondisi 
ini diawetkan oleh orang-orang dekat kita yang terus 
memuji dan mengapresiasi walau dengan motif-motif 
subjektif tertentu yang ingin mereka raih dalam jangka 
pendek. 

Sifat dan sikap tertutup seperti ini sarat akan 
dampak negatif dan baru disadari ketika pelakunya 
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mulai membuka diri atau memberanikan “keluar” untuk 
mengupdate perkembangan yang berlangsung di luar 
dirinya. 

Fakta dan data cukup mengagetkan sehingga yang 
bersangkutan benar-benar jauh tertinggal atau ditinggal 
jauh oleh orang yang selama ini diasumsikannya berada 
di level bawah. Fenomena ini dapat terjadi pada siapa saja 
dan bidang kehidupan apapun, seperti pada akademisi di 
dunia pendidikan, politisi dalam arena politik, kalangan 
swasta di lingkungan perusahaan, dan birokrat yang ada 
di pemerintahan. 

Dalam dunia akademik misalnya, ada individu 
yang merasa hebat karena telah menyelesaikan jenjang 
pendidikan tertinggi sehingga yang bersangkutan 
mengidentifikasi dirinya sebagai akademisi hebat dan 
berada di atas level akademisi lainnya yang kebetulan 
jenjang pendidikan yang tempuh belum setara 
dengannya. Ragam apresiasi plus sanjungan diterima 
sebagai bentuk penghormatan atas prestasi akademik 
yang telah diperolehnya. Pekerjaan dan tawaran 
membanjiri sehingga dia terus mengidentifikasi dirinya 
sebagai akademisi hebat. Rutinitas yang mengiringi 
tawaran dari berbagai pihak membuat dia lupa mengikuti 
perkembangan akademik yang berada di luar kampus 
dan komunitasnya. Dia sadar akan ketertutupannya saat 
tahu bahwa orang-orang yang dulu berada di bawahnya 
dari segi usia dan jenjang pendidikan ternyata lebih 
produktif dengan riset dan temuanya yang sangat 
prestisius. 
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Dalam bidang politik terkadang ada politisi yang 
mengidentifikasi dirinya sebagai tokoh berpengaruh, 
memiliki pengikut yang tidak sedikit, disenangi banyak 
masyarakat. Penilaian diri seperti ini didukung oleh orang-
orang terdekat yang selalu memuji dan menyampaikan 
informasi yang semuanya menyenangkan. Politisi ini 
segera sadar sesaat setelah dia kalah dalam kontestasi 
politik, terutama kala dia mendapatkan informasi 
bahwa yang menyingkirkannya adalah orang biasa 
dari kalangan muda yang terus bergerak dengan 
pendekatan-pendekatan yang tematik dan segmentatif 
sesuai dengan day to day perkembangan dan espektasi 
masyarakat pemilih serta didukung oleh tim yang solid 
dan konsolidatif. 

Rupanya politisi yang tertutup tadi tidak tahu kalau 
masyarakat pemilih yang selama ini dia identifikasi baik, 
mendukung, dan setia telah berubah karena kepentingan 
pragmatis. Masyarakat pemilih tersebut hanya didatangi 
jelang kontestasi seperti pemilu atau pilkada hendak 
digelar. Padahal selama mereka ditinggal banyak politisi 
lain yang “menggarapnya” dengan “sentuhan” yang lebih 
menjanjikan dan prospektif. Inilah efek dari perilaku 
tertutup politisi yang membuat dirinya kehilangan posisi 
di kancah perpolitikan.

Ketertutupan di bidang pemerintahan juga berefek 
negatif sama dengan profesi-profesi lainnya yang 
memilih sifat dan sikap serupa (tertutup). Menutup diri 
dengan perkembangan dan permasalahan masyarakat 
hanya akan membuat seorang birokrat keliru dalam 
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mengidentifikasi mereka (masyarakat) dan berlanjut 
pada kesalahan atau ketidaktepatan kebijakan sehingga 
tidak solutif dan bermanfaat bagi rakyat. Terkadang 
ada birokrat yang merasa hebat karena prestasi yang 
diperolehnya dan pujian yang diberikan anak buah 
sehingga mereka lupa banyak birokrat lain atau daerah 
lainnya yang telah berinovasi pada aspek yang sama. 
Mereka baru sadar ketika menghadiri satu acara nasional 
yang memamerkan ragam prestasi dan inovasi di bidang 
pelayanan publik.

Pada dunia swasta yang tingkat inovasi dan 
perkembangan kompetisinya yang begitu cepat dan 
ketat sudah tentu membutuhkan keterbukaan untuk 
melakukan benchmark dengan perusahaan lain atau 
terus mengupdate perkembangan dan kebutuhan 
pasar. Bahkan Kasali (2007) secara esplisit menyebut 
contoh Mohammad Yunus, Founder Grameen Bank 
yang menemukan pengalaman baru di lapangan yang 
berbeda dari apa yang dia pelajari di kampusnya. 

Semua contoh kasus di atas menunjukkan bahwa 
ketertutupan membuat kita memiliki keterbatasan 
ruang dan waktu untuk mengidentifikasi diri dan orang 
lain. Sifat tertutup membatasi diri untuk mengetahui 
ragam perkembangan dan banyak orang di luar diri 
yang sungguh telah jauh berubah. Hidup dalam suasana 
ketertutupan membuat kita terbatas dalam bergaul 
sehingga pengalaman dan mitra komunikasi yang 
dimiliki hanya dari orang dan lingkungan itu-itu saja. Mitra 
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komunikasi sangat berkontribusi bagi perkembangan 
diri dan cara pandang kita terhadap dunia. 

Bila kita berinteraksi dengan orang yang terus 
menyanjung dalam suasana yang sangat tertutup maka 
kita akan menjadi pribadi yang “besar kepala” dan lupa 
diri. Sebaliknya bila kita begitu terbuka berinteraksi 
maka kita akan menemukan banyak mitra komunikasi 
dengan beragam karakter, termasuk mitra komunikasi 
yang mengkritik sehingga kita mengintrospeksi diri, 
atau mitra komunikasi yang sukses dan berprestasi 
sehingga kita bisa lebih semangat lagi untuk mengikuti 
jejaknya. Kalau menggunakan analogi ayam, tentu kita 
dapat membedakan kekuatan ayam potong dengan 
ayam kampung. Perbedaan kekebalan tubuh keduanya 
disebabkan oleh perbedaan tradisi hidup mereka. Ayam 
potong dibesarkan dan dimanja dalam suasana tertutup 
dengan perhatian ekstra dari orang-orang yang memiliki 
kepentngan dengannya, sementara ayam kampung 
dibiarkan mencari kehidupan sendiri di tengah tantangan 
lingkungan yang tidak mudah. Tapi hasilnya berbeda dari 
segi harga, dimana ayam kampung jauh lebih diapresiasi 
ketimbang ayam potong.                      

Keterbukaan terhadap orang lain atau extrovertness 
yang oleh Kasali (2007) dikategorikan sebagai unsur yang 
harus dalam dalam rangka men-change DNA (Deoxiribo 
Nuclead Acid). Hal tersebut sekaligus merupakan syarat 
penting untuk meraih sukses. Seorang yang sukses 
tidak mungkin memilih hidup sebagai introvert yang 
cenderung mengurung diri, dan memisahkan diri dari 
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orang banyak yang hanya mampu bekerja sendiri dan 
menikmati kesendirian.
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TERBUKA UNTUK KEMAJUAN

keTerbukaan aTau Terbuka merupakan kata yang 
merepresentasikan sifat dan cara beraktivitas setiap 
orang atau kelompok untuk bisa menerima kehadiran 
atau keberadaan orang lain di luar dirinya. Terbuka 
dalam konteks interaksi sosial lebih banyak dibutuhkan 
dalam ragam hal karena manfaatnya yang jauh lebih 
banyak ketimbang tertutup. Terbuka menjadi sifat dan 
perilaku baik yang bisa diterapkan dalam banyak aspek 
kehidupan sosial seperti pendidikan, organisasi sosial 
keagamaan, dan sektor pembangunan. 

Civitas akademika bisa sukses bila mereka 
terbuka dengan individu lain sebagai bagian dalam 
pegembangan diri. Sama halnya dengan keterbukaan 
institusi pendidikan yang bisa mengantarkan mereka 
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menjadi lembaga inklusif. Inklusifitas organisasi sosial 
keagamaan juga dituntut untuk tidak terjebak pada 
lembah ekslusifitas seperti yang terjadi pada ormas atau 
majelis yang menjadi sarang teroris dan aksi radikal 
lainnya. Kebijakan pembangunan yang terbuka dengan 
membiarkan pihak luar hadir untuk belajar dan sumber 
belajar adalah contoh baik yang bisa mengantarkan satu 
daerah lebih maju dan berkembang ke depan. 

Manusia sebagai makhluk sosial butuh interkasi 
dengan manusia lainnya. Kesendirian sama dengan 
menutup akses bagi dan buat orang lain sehingga 
penilaian dan pandangan kita tentang sesuatu pun 
didefinisikan atas asumsi sendiri, analisis sendiri dan 
penilaian sendiri. Kasali (2003) menyebut bahwa 
orang-orang yang menghargai pentingnya perubahan 
adalah orang yang membuka hati dan telinga mereka. 
Kelebihan lain bagi orang-orang dengan keterbukaan 
hati yang tinggi cenderung termotivasi tinggi, tidak 
perlu didorong-dorong, sangat menghargai waktu dan 
bekerja dengan target.  Dalam konteks komunikasi, 
keterbukaan setiap orang yang melakukannya akan 
berkontribusi bagi terwujudnya komunikasi yang efektif 
di antara mereka. 

Pesan yang ditutupi akan mempersulit mitra 
komunikasi kita menfasirkan dan meresponnya sehingga 
terjadi miskomunikasi yang berakar dari mispemahaman. 
Komunikasi yang efektif juga memerlukan bahasa yang 
mudah dipahami lewat komunikasi konteks rendah 
(low context communication) atau komunikasi yang apa 
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adanya tanpa harus menggunakan kalimat bersayap 
atau berbelit-belit sehingga bila kita menginginkan 
sesuatu maka dapat langsung dikomunikasikan apa 
adanya tanpa harus berputar kesana kemari (dengan 
menyembunyikan inti keinginan).

Dalam konteks pembangunan pun keterbukaan 
sangat diperlukan, terutama pada daerah yang 
menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan. Daerah-
daerah seperti ini dapat diklaim sebagai wilayah yang 
bersifat terbuka. Kerelaan untuk membiarkan orang 
lain dari berbagai Negara, suku dan agama untuk hadir 
di daerahnya mengindikasikan keterbukaan pemimpin 
dan rakyatnya. Keterbukaan untuk menerima tamu 
(wisatawan) idealnya mesti diikuti oleh kesediaan 
untuk melayani tamu dengan maksimal dengan cara 
menyiapkan fasilitas yang nyaman dan menunjukkan 
sikap dan perilaku yang ramah. Sudah seharusnya daerah 
berbasis pariwisata memiliki sifat, pikiran dan perilaku 
terbuka yang antara lain tercermin lewat egaliterial sikap 
dan perilaku pemimpin dan warganya. Bila sifat dan 
sikap serta perilaku seperti ini bisa dihadirkan maka akan 
mampu meminimalisir perilaku-perilaku tidak terpuji 
seperti cuek, galak, memalak, merampok dan menyakiti 
fisik tamu (wisatawan). 

Dalam sejarah perjalanan hidup suatu bangsa di 
dunia ditemukan catatan kemajuan suatu peradaban 
antara lain disebabkan oleh keterbukaan kebijakan dan 
personaliti pemimpin dan rakyat yang hidup di dalamnya. 
Dengan posisinya yang strategis, kota Makkah sebelum 
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Islam masuk telah menjadi pusat lalu lintas perdagangan 
di wilayah selatan yang dilalui antara rute perdagangan 
Persia dan Roma. Keterbukaan yang terbangun inilah 
yang turut berkontribusi bagi kemajuan peradaban Islam 
yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw setelahnya. 
Bahkan secara eksplisit Rasulullah saw menganjurkan 
umatnya untuk menuntut ilmu hingga ke negeri Cina. 
Hadits ini merepresentasikan sifat keterbukaan yang 
diajarkan oleh Islam kepada semua umatnya. 

Keterbukaan dalam konteks akademik dapat 
menghindarkan setiap civitas akademika dari 
kesombongan intelektual. Acap kali identitas sebagai 
pendidik atau akademisi menggiring setiap orang 
terjebak pada sifat angkuh dan mengabaikan yang 
lainnya sehingga mereka menjadi pribadi pendidik 
yang belajar sendiri dan merasa pintar sendiri, tanpa 
mengambil perbandingan atau merelakan orang lain 
untuk menilainya. Diri yang maju adalah diri yang 
mengakhiri keterputusan dengan pihak lain sembari 
merajut ketersambungan dengan banyak kalangan. 

Suatu ilmu harus dipublikasikan untuk mendapatkan 
masukan dari yang lain. Kebenaran ilmu dan temuan 
akademik yang kita peroleh harus terus diuji dengan 
kebenaran atau pandagan lainnya. Semakin dibuka 
suatu karya semakin bagus untuk ajang konfirmasi 
kebenarannya. Dalam sejarah orang-orang sukses tidak 
satupun yang berhasil mengembangkan diri dalam 
kesendiriannya. Bahkan mereka membayar mahal 
orang-orang pintar dan hebat untuk mengkritiknya dan 
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mereview setiap karya yang dihasilkannya. Siapapun 
yang melakukan prosedur seperti ini selalu sadar bahwa 
perubahan dan pengembangan diri antara lain dapat 
dilakukan lewat keterbukaan pikiran bersama orang 
lain. Orang bijak mengatakan bahwa  otak kita memang 
bekerja seperti parasut, yang akan berfungsi kalau 
terbuka. Lewat cara inilah orang sukses selalu termotivasi 
untuk berkompetisi karena keterbukaan mendorong 
kompetisi bersama banyak kompetitor sehingga pada 
gilirannya mereka akan keluar sebagai pemenang.

Lembaga pendidikan atau organisasi sosial yang 
dibangun dan dikembangkan dengan cara yang tertutup 
cenderung ekslusif. Kurikulum dan mata pelajaran yang 
diberikan dalam setiap lembaga pendidikan sejatinya 
harus bisa diakses dan diketahui oleh pihak eksternal 
agar tidak menimbulkan kecurigaan. Bila ada lembaga 
pendidikan atau organisasi keagamaan atau majelis 
apapaun yang diselenggarakan secara tertutup tidaklah 
salah bila dicurigai. Beberapa aksi kejahatan dari kelompok 
tertentu di republik ini seringkali diawali dengan aktivitas 
kajian atau aksi tertutup lainnya sebagai upaya mereka 
untuk mendoktrin anggotanya dengan tidak memberi 
kesempatan bagi mereka untuk mengkonfirmasi setiap 
materi atau pelajaran yang diperolehnya ke pihak lain di 
luar anggota komunitas.  
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KESADARAN SITUASIONAL DAN 
PERMANEN DALAM KEBERSIHAN

keSadaran SiTuaSional dimaknai sebagai kesadaran yang 
muncul akibat dorongan dari luar diri pada saat atau 
karena tuntutan situasi tertentu. Definisi ini dikontraskan 
dengan kesadaran permanen yang dimaknai sebagai 
kesadaran yang bersumber dari dalam diri dan telah 
menyatu sebagai karakter permanen yang menyertai 
setiap aktivitas individu. Dalam kajian psikologi dikenal 
beragam klasifikasi kesadaran atau motif yang sepadan 
maknanya dengan kesadaran situasional dan kesadaran 
permanen. Sebut misalnya motif intrinsik dan ekstrinsik 
(Suryabrata, 1995), yang merujuk pada motif yang 
bersumber dari kesadaran dalam diri, dan motif yang 
lahir dari rangsangan luar diri.   Dua kesadaran di atas 
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(situasional dan permanen) senantiasa menemani 
berbagai konteks aktivitas individu seperti keagamaan, 
pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan lain sebagainya. 
Tulisan ini mengkaitkan dua kesadaran tersebut dengan 
budaya hidup bersih dan rapi masyarakat perkotaan. 

Persoalan kebersihan menjadi masalah yang 
kebanyakan belum terselesaikan oleh pemerintah kota. 
Pertumbuhan penduduk yang kian pesat tidak diimbangi 
dengan meningkatkannya kesadaran hidup bersih warga 
perkotaan. Tumpukan sampah menjadi pemandangan 
rutin yang begitu mudah disaksikan di setiap sudut kota. 
Volumenya tidak tertampung oleh Tempat Pembuangan 
Sementara (TPS) yang tersedia, apalagi jumlah armada 
dan frekuensi daya angkut mobil sampah yang belum 
ideal.

Regulasi di bidang kebersihan yang belum jitu 
membuat persoalan kebersihan dan tata kota belum 
berada pada posisi yang ideal. Kesadaran masyarakat 
dalam berbudaya hidup sehat pun memberi kontribusi 
signifikan bagi belum bersih dan rapinya tata kota. 
Memang beragam indikator yang bisa digunakan untuk 
mengklaim rendah dan tingginya kesadaran hidup bersih 
masyarakat. Namun pemandangan keseharian rasanya 
cukup untuk memberi kesimpulan tentang budaya 
hidup bersih warga kota. 

Pada kota yang masih mengizinkan beroperasi 
alat transportasi tradisional seperti cidomo atau 
sebutan lainnya, kotoran kuda masih menjadi ancaman 
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kebersihan di jalan umum. Kotoran tersebut terkadang 
menghiasi jalan-jalan kota karena rendahnya kesadaran 
kusir cidomo untuk menggunakan penampung 
kotoran yang standar. Mestinya mereka sadar bahwa 
membiarkan kotoran kuda tersebar di sepanjang jalan 
kota, sama dengan mentaburkan najis mutawassitah 
(najis pertengahan/sedang) pada fasilitas umum. Belum 
lagi dampak kotoran tersebut bagi kesehatan pengguna 
jalan, dan dari segi estetika juga sangat tidak memenuhi 
keindahan dan kerapian kota. 

Sebagai pengguna jalan raya, saya sering 
menyaksikan begitu mudahnya oknum membuang 
sampah di jalan. Mereka melakukan itu tanpa merasa 
bersalah apalagi malu dengan pengguna jalan lainnya. 
Pelakunya mulai dari masyarakat awam seperti penjual 
yang menggunakan alat transportasi tradisional, hingga 
oknum terdidik pengguna kendaraan roda dua (motor) 
atau roda empat (mobil).

Memang sangat disayangkan bila budaya hidup 
bersih belum tumbuh dalam diri masyarakat terdidik, 
padahal dari kelompok masyarakat inilah seharusnya 
bisa menularkan tradisi hidup bersih dan sehat kepada 
masyarakat awam. Kotoran dan sampah yang menghiasi 
kali dan sungai yang ada di kota juga antara lain bersumber 
dari orang kaya dan terdidik, seperti pempers, kemasan 
minuman mahal, dan beberapa sisa-sisa konsumsi kaum 
kaya. Fakta ini menunjukkan bahwa mereka (para kaum 
terdidik) membuang sampah di kali atau sungai. 
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Idealnya memang dibutuhkan kesadaran permanen 
dari warga kota untuk menjaga kebersihan, meski  
membangun kesadaran permanen bukan hal yang 
mudah dengan hasil yang instan. Oleh karena itu kita tidak 
berharap banyak kesadaran permanen lahir dari warga 
kota dewasa yang sudah terlanjur berbudaya “kotor”. 
Kalau orang dewasa sangat susah diajak kembali ke jalan 
yang benar (hidup bersih), membiarkan mereka tetap 
seperti itu akan lebih efektif daripada menghabiskan 
energi (termasuk biaya) untuk merubah budaya kotor 
yang sudah melekat dalam dirinya. 

Kesadaran permanen lebih mudah dibentuk sejak 
usia dini lewat pendidikan informal di rumah dan formal 
di sekolah.  Pemerintah daerah juga bisa menfasilitasi atau 
mendorong agar proses pembentukan karakter permanen 
budaya hidup bersih ini sukses, sehingga ke depan setiap 
kota akan diisi oleh warga yang berbudaya bersih. Budaya 
hidup bersih yang massif akan berkontribusi signifikan 
bagi terciptanya kota yang bersih dan rapi. Upaya ini akan 
membantu (mengurangi) tugas dan fungsi pemerintah 
daerah dalam mengurus kebersihan, sehingga anggaran 
yang tersedia bisa dialihkan ke program-program yang 
lebih mensejahterahkan lainnya.

Kesadaran permanen untuk mendorong hidup bersih 
dan rapi juga harus tumbuh dalam diri pemerintah daerah 
sebagai penentukan kebijakan. Kesadaran permanen 
diimplementasikan lewat kebijakan yang konsisten terkait 
dengan penciptaan lingkungan yang bersih dan rapi. 
Pemerintah daerah terkadang masih mempertahankan 
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kesadaran situasional dalam penanganan kebersihan 
dan penataan kota yang lebih rapi. Dalam moment 
tertentu ---seperti saat kedatangan pejabat Negara, 
ketika ada perlombaan, atau  kala digelar event-event 
nasional---pemerintah daerah sangat serius menangani 
kebersihan dan penataan atau relokasi pedagang kaki 
lima yang terlihat kumuh dan tidak rapi. Tetapi setelah 
pejabat Negara dan tim penilai lomba pulang, atau usai 
event nasional ditutup, budaya bersih warga tidak dijaga 
lagi, dan pedagang kaki lima penyumbang kekumuhan 
dibiarkan kembali beraksi. Inilah potret sederhana 
implementasi kesadaran situasional pemerintah dalam 
mengelola wilayah bersih dan rapi.

Kesadaran situasional mestinyas dijadikan 
sebagai pintu masuk atau titik star untuk membangun 
kesadaran permanen. Warga kota harus merasa senang 
dengan suasana yang bersih dan rapi, walau diawali 
dengan pemaksaan untuk menyambut situasi tertentu. 
Kesenangan tersebut harus berimplikasi terhadap 
hadirnya  kebencian pada lingkungan yang kotor dan 
sembrawut. Bagi pemerintah daerah, kebijakan yang 
situasional harus segera dirubah menjadi kebijakan 
permanen yang mesti dijaga dengan ketegasan 
permanen, agar kebersihan bukan diniatkan untuk 
pengelolaan kesan (impression management) yang 
sesaat/situasional, tetapi dihajatkan untuk menjadi 
budaya yang mengakar dan melekat dalam setiap 
aktivitas warga di suatu daerah. Semoga… 
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ARIf DAN BIJAK MENyIKAPI PARIWISATA  

keTika MeneliTi fenomena komunikasi antarbudaya di 
Gili Trawangan beberapa tahun silam, saya banyak 
bertemu dengn warga yang ada di pulau esotik tersebut 
untuk berinteraksi dan berdialog seputar dinamika dan 
fenomena komunikasi mereka selama berada dalam 
pulau tersebut, baik dengan sesama warga lokal maupun 
dengan warga asing yang datang dan tinggal untuk 
menikmati keindahan Gili Trawangan.

Pernyataan lelaki paroh baya yang berprofesi 
sebagai pedagang kaki lima yang saya temui membuat 
peneliti sangat terkesan dan bangga akan prinsip 
hidupnya dalam menyikapi geliat pariwisata yang terus 
menapaki grafik peningkatan di kabupaten Lombok 
Utara tersebut. “Saya tetap berbisnis di sini, tetapi saya 



tidak berani menyekolahkan anak saya di sini, makanya 
saya masukkan mereka ke pondok pesantren yang 
ada di Gunung Sari dan Kediri”. Pernyataan warga Gili 
Trawangan ini mengandung multimakna. Paling tidak 
dengan statement tersebut, sang pedagang ingin 
mengatakan  dua maksud.

Pertama, pariwisata atau pembangunan di bidang 
pariwisata yang dilakukan pemerintah daerah harus 
didukung karena mendatangkan banyak manfaat 
secara ekonomi baik bagi pemerintah maupun untuk 
masyarakat. Gili Trawangan sebagai distinasi utama 
pariwisata di NTB, bagi responden penelitian saya tersebut 
merupakan lahan bisnis penting untuk menopang 
ekonomi keluarganya, termasuk untuk mensupport 
kesuksesan pendidikan dan masa depan anaknya.

Kedua, pariwisata tidak bisa menghindar dari adanya 
kontak  lintasbudaya, dimana semua warga yang ada di 
pusat distinasi seperti Gili Trawangan dipastikan akan 
berinteraksi (paling tidak melihat) berbagai budaya 
(seperti gaya hidup dan cara berbusana) wisatawan 
lokal maupun asing yang berbeda dengan budaya atau 
tradisi yang selama ini dianut oleh warga Gili Trawangan. 
Kesadaran akan pengaruh negatif budaya asing inilah 
yang dimiliki oleh subjek penelitian saya, sehingga dia 
tidak berani menyekolahkan anaknya di daerah distinasi  
pariwisata yang begitu ramai seperti Gili Trawangan.

Inilah secuil potret cara bijak dan arif menyikapi 
pembangunan pariwisata yang sedang giat-giatnya 
pemerintah lakukan. Ini adalah cara cerdas yang 



saling menguntungkan antara pemerintah dan rakyat. 
Pariwisata dianggap sebagai lahan mencari nafkah, 
tetapi terkadang bukan sebagai pemandangan yang 
baik untuk disaksikan oleh anak usia dini atau remaja 
yang sedang mencari bentuk dan karaktek yang akan 
diteladaninya.

Pembangunan di bidang pariwisata telah 
menyediakan gula bagi masyarakat yang memiliki 
kemampuan untuk memanfaatkannya sebagai lahan 
bisnis. Berapa banyak rakyat yang mengambil manfaat 
dari kehidupan pariwisata, mulai dari penyedia jasa 
pariwisata, pelayan dan karyawan di hotel dan restoran 
hingga pedagang kaki lima atau penjual makanan yang 
terus mendapatkan keuntungan dari pembangunan 
pariwisata tersebut. Inilah salah satu nilai positif yang 
dapat dimanfaatkan dari keberadaan pariwisata, 
sehingga sangat rugi bila rakyat tidak bisa mengambil 
bagian untuk mendapatkan nilai maksimal darinya. Oleh 
karena itu, warga tidak boleh lari meninggalkan lahan 
bisnis (ekonomi) yang subur ini.  

Namun terlena dalam bisnis tanpa memikirkan masa 
depan anak juga tidak tepat. Bagi orang tua yang hidup di 
pusat distinasi pariwisata seperti di Gili Trawangan harus 
mampu mengidentifikasi lingkungan yang tepat bagi 
pendidikan anak-anaknya. Sebagai insan yang belum 
paripurna daya sensor dan selektifnya atas lingkungan, 
anak dan remaja sudah selayaknya dihindarkan dari 
lingkungan lingkungan yang menggoda jiwa dan 
kepribadiannya lewat pandangan dan pendengaran. 
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Pusat distinasi pariwisata yang menjadi titik berkumpulnya 
para wisatawan dengan berbagai karakter seperti di 
Gili Trawangan “menawarkan” beragam budaya dan 
menyediakan segala macam perilaku yang secara terbuka 
bisa disaksikan oleh siapa pun. Bisa dibayangkan bila 
anak dan remaja dibiarkan terus-menerus menyaksikan 
pemandangan tersebut tanpa bimbingan dan arahan 
orang tua dalam menyikapi dan meresponnya secara arif 
dan bijak.

Pilihan responden penelitian (yang saya ceritakan 
sebelumnya) untuk menyekolahkan anaknya di luar area 
distinasi merupakan pilihan yang tepat dalam rangka 
menghindarkan anak dari “godaan” pengaruh negatif 
pariwisata kelas dunia seperti di Gili Trawangan. Namun 
bukan berarti pilihan tersebut menjadi satu-satunya cara 
terbaik dalam menyikapi secara arif geliat pembangunan 
dan perkembangan pariwisata. Tersedia beragam cara arif 
lainnya dalam menyikapi keberadaan pariwisata di suatu 
wilayah, seperti dengan terus bertahan bersama anak di 
tempat tersebut sembari melakukan pengawasan dan 
bimbingan melekat pada mereka.

Saat penelitian juga saya memperoleh informasi 
tentang ketegasan warga Gili Trawangan untuk menjaga 
terkontaminasinya dampak negatif dunia pariwisata bagi 
anak-anak mereka. Security yang bertugas di setiap titik 
keramaian (hiburan) malam yang ada di pulau tersebut 
memastikan bahwa tidak ada anak-anak yang ikut 
terlibat di dalamnya, hatta mereka hanya sekedar nonton 
atau menyaksikan sepintas hiburan yang berlangsung di 
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malam hari. Ketika mengikuti acara pesta bulan purnama  
hingga dini hari di salah satu pesisir pantai yang ada di 
Gili Trawangan, saya mencatat beberapa kali security 
mengusir dan menghalau anak-anak yang hendak 
menyaksikan pesta tersebut.

Langkah yang diambil security seperti di atas 
merupakan salah satu best practice yang layak 
dipertahankan dan ditingkatkan. Cara tersebut sekaligus 
menjadi bentuk pengawasan melekat yang dilakukan 
oleh komunitas yang direpresentasikan lewat aparat 
keamanan sipil (security) terhadap pengaruh negatif 
dunia pariwisata bagi masa depan generasi. Orang tua 
tentunya memiliki posisi strategis dengan intensitas 
pengawasan dan bimbingan yang lebih banyak bagi 
anak-anaknya. Bila mereka tidak bisa atau belum bersedia 
mengantarkan anaknya hijrah dari distinasi pariwisata 
untuk menimba ilmu di tempat yang steril dari pengaruh 
budaya glamor wisatawan, maka orang tua harus 
berkomitmen untuk menjaga, membimbing sang anak 
sehingga dipastikan tidak terkena dampak negatif dari 
pembangunan bidang pariwisata. Semoga…                 
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IC SEBAGAI IKON DAN MAGNET 
SPIRITUAL

Warga nuSa Tenggara baraT (NTB) patut berbangga karena 
memiliki Islamic Center (IC) sebagai pusat aktivitas 
keislaman yang berada di tengah kota Mataram ibukota 
provinsi NTB. Kehadirannya tidak hanya berkontribusi 
bagi keindahan kota Mataram lewat bangunannya 
yang terlihat esotic tetapi juga eksistensinya sebagai 
magnet spiritual baru di pulau seribu masjid. Sebagai 
magnet spiritual, IC telah menjadi daya tarik bagi umat 
Islam di NTB untuk melaksankan ibadah seperti sholat 
berjama’ah dan aktivitas religius lainnya serta kegiatan 
sosial kemasyarakatan bermanfaat.
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IC merupakan ikon baru bagi NTB yang dikenal 
sebagai daerah dengan tradisi Islam yang kuat. Kehadiran 
IC juga semakin mempertegas eksistensi pulau Lombok 
yang diidentik sebagai pulau seribu masjid. Ikon IC yang 
di dalamnya berdiri tegak masjid Hubbul Wathan (HW) 
dianggap relefan untuk merepresentasikan nilai dan 
ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas warga NTB. 
Perepresentasian ikon-ikon daerah yang sesuai dengan 
latar dan ajaran agama yang dianut mayoritas warga 
seperti ini juga dilakukan oleh dua provinsi tetangga 
NTB (Bali dan NTT). 

Provinsi Bali misalnya, menjadikan Mandala Garuda 
Wisnu Kencana atau kerap dikenal patung Garuda 
Wisnu Kencana (GWK) sebagai salah satu ikon dan 
simbol yang identitik dengan ajaran dan budaya Hindu. 
Patung yang berlokasi di Bukit Unggasan, Jimbaran, 
Bali tersebut  berwujud Dewa Wisnu yang dalam agama 
Hindu merupakan Dewa Pemelihara (Sthiti) yang sedang 
mengendarai burung Garuda. Tetangga NTB yang berada 
di sebelah Timur (NTT) juga memiliki ikon khas agama 
Katolik yang dianut kebanyakan warganya. Patung 
Bunda Maria setinggi 25 meter berdiri kokoh di Bukit 
Keli, kabupaten Sikka, NTT. Pantung yang ikonik tersebut 
berada di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan 
laut, dan diharapkan oleh warganya dapat memberikan 
kedamaian bagi umat mereka. 

Seperti halnya GWK di Bali dan Patung Bunda Maria 
di NTT, IC NTB pun juga menjadi distinasi wisata religi di 
provinsi yang biasa dijuluki sebagai Bumi Gora ini. Pada 
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setiap kesempatan lewat dan berkunjung ke IC, acap kali 
penulis temukan wisatawan mancanegara dan domestik 
yang mengunjungi IC untuk berpose sekaligus melihat 
secara langsung kemegahan bangunannya. Tren ini 
menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi 
NTB untuk mengelola dan merawat IC sehingga bisa 
menjadi aset yang bisa mendatangkan manfaat bagi 
pemerintah provinsi sekaligus mampu meneteskan 
manfaat maksimal atau efek domino secara ekonomi 
bagi warga NTB.

Sebagai ikon religius tentu saja IC tidak sekedar 
menjadi distinasi wisata religi yang hanya bisa dinikmati 
keindahan arsitek bangunan fisiknya, tetapi fungsi 
sebagai sarana ibadah harus mendapat porsi dominan 
dalam pemanfaatan eksistensi IC. Fungsi yang disebut 
terakhir ini (sarana ibadah) mendapat respon yang 
baik dan antusias dari warga NTB. Fenomena ini 
terlihat sejak Masjid HW IC NTB diresmikan, terlebih 
lagi pada bulan Ramadhan kala pemerintah provinsi 
NTB memprogramkan kegiatan “Pesona Khazanah 
Ramadhan” dengan berbagai item agenda yang ada di 
dalamnya.   

Keberadaan IC sebagai sarana ibadah yang diperkuat 
dengan program “Pesona Khazanah Ramadhan” benar-
benar telah menjadi magnet spiritual bagi warga untuk 
hadir melaksanakan ibadah seperti sholat wajib dan 
sunnah di dalamnya. Posisinya yang strategis di pusat 
kota dengan berbagai fasilitas (seperti tempat parkir 
dan ruang publik yang luas) yang dimilikinya, IC ramai 
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didatangi umat Islam yang hendak melaksanakan sholat 
wajib. Menjadi pemandangan yang lumrah bila halaman 
parkir IC dipenuhi kendaraan jamaah saat waktu sholat 
fardu tiba. 

Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa faktor 
eksternal seperti aksesibilitas dan fasilitas yang nyaman 
milik masjid berkontribusi bagi tingkat kehadiran umat 
untuk beribadah di dalamnya. Artinya, umat sangat butuh 
dengan kenyamanan dalam mendukung kekhusu’annya 
beribadah. Fakta yang sama (semarak ibadah di IC) 
juga dapat menepis pengidentikan masjid sebagai 
tempat yang kumuh dan kotor. Pengelola IC benar-
benar diharapkan mampu menunjukkan bahwa masjid 
termegah di NTB tersebut layak untuk dijadikan sebagai 
masjid rujukan dalam hal kebersihan dan kenyamanan.

Kemegahan IC telah menjadi daya tarik bagi setiap 
orang yang mengetahui atau melihatnya sehingga 
keinginan untuk sholat di masjid HW IC begitu tinggi. 
Paling tidak semangat dan keinginan seperti inilah yang 
penulis tangkap dari beberapa orang yang sempat penulis 
ajak dialog sebelum dan sesudah sholat di IC. Penulis 
sempat melihat ekspresi kebahagiaan seorang lelaki 
renta asal Kediri Lombok Barat kala mengungkapkan 
kesyukurannya karena bisa sampai dan sholat di masjid 
HW IC NTB.

Faktor imam sholat juga menjadi aspek eksternal 
lainnya yang menjadikan IC sebagai magnet spiritual 
bagi warga. Sebagaimana diketahui bahwa salah 
satu program “Pesona Khazanah Ramadhan” adalah 
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mendatangkan empat Imam masing-masing dari Mesir, 
Yordania, Maroko, dan Lebanon. Tentu saja bacaan mereka 
berbeda dengan kebanyakan imam sholat dari Indonesia. 
Bagi jama’ah yang pernah sholat di Masjidil Haram dan 
Masjidil Nabawi, bacaan-bacaan para imam masjid HW 
IC NTB selama bulan Ramadhan mengingatkan mereka 
kala sholat di dua masjid yang dimuliakan tersebut.

Beberapa jama’ah yang memenuhi ruang utama 
masjid HW pada saat sholat isya’ dan taraweh tidak bisa 
menyembunyikan kesenangannya kala mendengarkan 
lantunan suara imam yang begitu merdu, sehingga 
sepanjang apapun ayat yang dibaca tidak membuat 
mereka kapok untuk mengikutinya. Daya tarik imam-
imam sholat asal Timur Tengah ini telah menjadikan 
masjid HW yang begitu luas tetap terpenuhi hingga 
bagian belakang. Bahkan sebagian jama’ah wanita 
membuat shaf tersendiri di lantai dasar. Fenomena ini 
kontras dengan rata-rata masjid lainnya yang terus 
menyusut begitu memasuki pertengahan Ramadhan.

Ketertarikan jama’ah pada performa empat imam 
yang didatangkan masjid HW IC NTB ini juga terlihat 
pasca rakaat kedelapan sholat Taraweh dimana sebagian 
besar jama’ah istirahat kala yang memilih 23 rakaat 
melanjutkan sholatnya. Namun tidak semua yang memilih 
delapan rakaat langsung kembali ke rumah masing-
masing, karena sebagain di antara mereka memilih 
untuk tetap di masjid HW untuk sekedar menyimak atau  
mendengar suara merdu imam. Fakta seperti ini semakin 
mempertegas bahwa mendatangkan imam besar asal 
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Negara Timur Tengah sebagai kebijakan tepat yang turut 
mempertajam dan memperkuat magnet spiritual IC NTB. 
Semoga…
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SDM PARIWISATA 
DAN “PARIWISATA” SDM

pariWiSaTa dan provinSi Nusa Tenggara Barat (NTB) laksana dua 
sisi mata uang, yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena 
itu, tidak cukup alasan untuk tidak mengikutsertakan 
NTB saat mendiskusikan pariwisata di republik ini. 
Beberapa kebijakan nasional pun selalu mengkaitkan 
NTB dengan dunia pariwisata. Sebut misalnya, pada 
masa pemerintahan SBY, NTB dimasukkan dalam koridor 
V MP3EI dengan tugas antara lain sebagai gerbang 
pariwisata nasional. Prestasi nasional dan internasional 
pun kerap kali diraih provinsi dengan visi “Beriman, 
Berbudaya, Berdayasaing, dan Sejahterah” ini. Tahun 2015 
NTB terpilih sebagai provinsi terbaik bidang pariwisata 
dalam Government Award 2015 yang diselenggarakan 
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oleh Sindo Weekly Magazine. Pada tahun yang sama, 
di ajang World Halal Travel Award 2015, Pulau Lombok 
berhasil meraih peringkat pertama di 2 kategori yakni 
World Best Halal Honeymoon Destination (Wisata Bulan 
Madu Halal terbaik di dunia), dan World Best Halal Tourism 
Destination (Tujuan Wisata Halal Terbaik di dunia).

Label dan predikat pariwisata kelas dunia sudah 
dikantongi. Kita wajib menyukurinya dengancara 
mempertahankan dan meningkatkannya, sehingga 
kita bisa  menunjukkan bahwa NTB memang pantas 
untuk mendapatkan predikat tersebut. Bisa saja kriteria 
penilaian didominasi faktor alam dan unsur fisik lainnya, 
tapi dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak bisa 
diabaikan. Wisatawan tidak hanya ingin menikmati 
keindahan alam NTB, tetapi juga ingin mendapat 
pelayanan yang baik dan mau menyaksikan warga NTB 
yang ramah, murah senyum, serta penuh kedamaian. 
Dalam konteks inilah SDM pariwisata diperlukan 
kontrbusinya. 

SDM pariwisata adalah orang-orang yang secara 
aktif maupun pasif berkontribusi dalam menciptakan 
dan menyemarakan pariwisata di NTB. SDM pariwisata 
dalam kategori aktif (seperti petugas hotel dan restoran, 
serta para agen perjalanan dan pemandu pariwisata) 
tidak memiliki persoalan yang mendasar terkait dengan 
pelayanan pada wisatawan, karena mereka adalah SDM-
SDM terlatih dengan standar pelayanan yang umumnya 
berlaku dalam dunia pariwisata. Kalau pun ada yang 
diminta untuk ditingkatkan, lebih pada komitmen untuk 
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peningkatan pelayanan dan menegakkan kejujuran di 
tengah orientasi bisnis yang mendominasi aktivitasnya.

Wisatawan tidak hanya berinteraksi dengan SDM 
yang ada di garda depan pelayanan pariwisata, tetapi 
juga dengan SDM pariwisata pasif. Orang-orang yang 
termasuk dalam kategori ini adalah semua masyarakat 
NTB yang setiap tutur kata dan perilakunya bisa memberi 
kontribusi bagi baik tidaknya persepsi wisatawan 
terhadap daerah ini. Perilaku seluruh warga NTB di ruang 
publik adalah potret wisata tersendiri bagi wisatawan. 
Budaya bersih yang bagus dari masyarakat akan 
memberi pemandangan yang indah bagi wisatawan. 
Budaya tertib berlalu lintas para pengguna jalan di suatu 
daerah akan memberi kesan tersendiri bagi wisatawan. 
Keramahan dan sopan santun yang ditunjukkan warga 
NTB pada wisatawan akan memberi jaminan keamanan 
bagi mereka, sehingga wistawan bisa menikmati setiap 
keindahan pulau kita tanpa rasa takut sedikitpun. 
Kontribusi maksimal SDM pariwisata seperti di atas 
relevan dengan konsep sadar wisata lewat Sapta Pesona, 
yang menginginkan adanya suatu kesadaran yang 
tumbuh dalam diri masyarakat dalam mencipatkan rasa 
aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. 
Inilah esensi pariwisata SDM, di saat potensi baik SDM di 
suatu daerah menjadi daya tarik (kesenangan) tersendiri 
bagi wisatawan.

Kita ingin wisatawan yang berkunjung dan melihat 
keindahan alam NTB juga terkesan dengan keramahan 
dan keindahan perilaku masyarakatnya. Kita tidak 
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ingin wisatawan membawa pulang cerita tentang 
ketidakramahan warga NTB, apalagi cerita tentang 
kekerasan yang disertai dengan perampokan yang 
menimpa mereka. Jangan sampai alam dan pantai 
kita lebih ramah dari perilaku kita yang menghuni 
pulau yang indah ini. Daerah atau pulau yang sukses 
dengan dunia pariwisatanya adalah wilayah yang 
mampu mensinergikan keindahan alam dan keramahan 
manusianya. Bali adalah salah satu daerah yang dianggap 
sukses mensinergikan antara dua keunggulan tersebut; 
indah alamnya dan ramah SDM-nya, sehingga para 
wisatawan merasa nyaman dan beta berada di pulau 
dewata tersebut.

Untuk mendorong SDM pariwisata yang lebih 
kontributif memerlukan dua pendekatan secara 
bersamaan, yaitu pendekatan cultural dan structural. 
Pendekatan cultural untuk membangun SDM pariwisata 
harus dimulai sejak usia dini, dengan membangun kultur 
inklusif agar tercipta SDM-SDM yang bisa hidup dalam 
suasana lintasbudaya. Pendidikan karakter di rumah 
tangga mendapat tugas awal, di samping support dari 
tokoh agama dan masyarakat untuk terus mengingatkan 
betapa pentingnya toleransi dan cinta damai. Bila kutur 
inlusif telah ditanamkan sejak dini, maka akan lahir dan 
besar SDM pariwisata yang siap mensukseskan program-
program pariwisata, baik secara aktif maupun pasif.

Lewat pendekatan struktural, pemerintah daerah 
perlu menformulasi regulasi yang diperlukan. Misalnya 
kebijakan tentang keamanan yang memerlukan 
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koordinasi dengan pihak terkait sepertu kepolisian, 
sehingga diperoleh jaminan rasa aman bagi siapa pun 
wisatawan yang hendak menikmati keindahan alam 
di NTB. Lewat kebijakan penguasa di daerah, SDM 
pariwisata dapat didorong untuk ambil bagian dalam 
geliat industri pariwisata. Misalnya saudara-saudara kita 
yang sering mengancam kenyamanan wisatawan bisa 
diarahkan untuk menjadi tenaga keamanan di setiap 
titik distinasi. Dengan kebijakan juga, para pengusaha 
kecil bisa dibina dan diberdayakan agar ikut merasakan 
manfaat dari kemajuan pariwisata di NTB.

Sebagai distinasi pariwisata yang sudah mendunia, 
jumlah kunjungan wisatawan di daerah ini terus 
meningkat. Berbagai event nasional antri berlangsung 
di provinsi NTB. Setelah sukses dengan helatan HPN 
di awal tahun, akhir bulan ini NTB kedatangan seluruh 
komisioner KPID se Indonesia dan insan penyiaran di 
tanah air dalam perayaan hari penyiaran nasional dan 
Rakornas KPI. Ba’da idul fitri perhelatan akbar MTQ 
nasional akan berlangsung di ibukota provinsi NTB. 
Event-event tersebut adalah rahmat bagi daerah karena 
peserta dan partisipannya adalah wisatawan. Rahmat 
tersebut harus dinikmati oleh SDM pariwisata yang ada di 
NTB. Kreatifitas SDM pariwisata dalam merebut poin dari 
rahmat pariwisata sangat menentukan. Kreatifitas SDM 
pariwisata tidak hanya dibiarkan lahir dari kesadaran 
personal atau kelompok, tetapi perlu disentuh dan 
diketok dengan kebijakan agar mereka kreatif atau di 
sediakan “ruang” atau peluang agar kreatifitas mendapat 
tempat implementasi. Bila strategi ini bisa diwujudkan, 
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maka masyarakat NTB tidak akan menjadi penonton di 
daerahnya sendiri. Semoga…
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PARIWISATA DAN MASyARAKAT MADANI 

pariWiSaTa Merupakan urusan yang tidak hanya terkait 
dengan distinasi tetapi banyak berhubungan dengan 
Sumber Daya Manusia (SDM). Membangun distinasi 
pariwisata harus sejalan dengan pembangunan SDM 
yang ada di dalam dan sekitarnya. Keduanya (distinasi 
dan SDM pariwisata) harus berada dalam satu tarikan 
napas perencanaan pembangunan oleh kepala daerah 
karena keduanya bak dua sisi mata uang yang tidak 
akan bermakna atau berkontribusi bila ada satu yang 
diabaikan. 

SDM pariwisata yang dimaksud bukan saja para pelaku 
wisata yang langsung bersentuhan dengan wisatawan 
seperti pemilik hotel, pelayan wisatawan, dan pedagang 
besar hingga asongan, tetapi juga seluruh masyarakat 
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yang ada di dalam atau lingkar kawasan wisata. Semua 
stakeholders pariwisata inilah yang banyak diharapkan 
menjadi pilar utama dalam mendorong pembangunan 
bidang pariwisata ke arah yang lebih baik. Mereka 
harus menjadi komunitas yang solid, inklusif dan saling 
berterima seperti halnya masyarakat Madinah di bawah 
konstruksi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu tidak 
salah bila kita mengekspektasikan lahirnya masyarakat 
madani di wilayah pariwisata dengan mengadopsi spirit 
masyarakat Madinah yang dibangun oleh Rasulullah. 

Pluralitas adalah salah satu karakteristik daerah 
atau wilayah pariwisata. Wilayah pariwisata adalah 
gula bagi investor, termasuk bagi pedagang kecil dan 
ansongan, serta menjadi magnit bagi wisatawan asing 
maupun lokal. Kehadiran para pemilik kepentingan 
terhadap eksistensi pariwisata tersebut menyebabkan 
wilayah pariwisata didiami oleh penghuni dengan multi 
latarbelakang seperti agama, suku, Negara, dan budaya. 
Pluralitas seperti inilah yang mengharuskan wilayah 
pariwisata dihuni atau dijaga oleh masyarakat yang 
memiliki karakter seperti masyarakat madani.

Masyarakat madani antara lain ditandai dengan sikap 
dan perilaku warganya yang inklusif, saling menghargai 
antara satu dengan yang lainnya, saling berterima 
dan menghargai perbedaan. Mengimplementasikan 
sikap dan perilaku seperti ini dapat menghadirkan rasa 
aman dan nyaman bagi siapapun yang berada di dalam 
kampung madani (kawasan wisata). Kawasan pariwisata 
harus bisa mengimplementasikan semangat kampung 
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madani sehingga semua tamu dan wisatawan yang hadir 
benar-benar merasa nyaman. Wisatawan harus dimaknai 
sebagai tamu yang harus dihormati dan diperlakukan 
secara ramah. Bukankan menghormati tamu dalam 
ajaran agama manapun selalu dianjurkan?

Salah satu potret masyarakat Madinah yang 
dikonstruksi oleh Nabi Muhammad SAW adalah adanya 
persahabatan antara pemilik kampung (kaum Ashor) 
dengan pendatang dari Makkah (kaum muhajirin). Mereka 
saling berterima, saling menyayangi tanpa ada rasa ego 
atau superior dari kaum Anshor yang memiliki kampung. 
Bila tradisi ini hendak diadopsi oleh masyarakat madani 
di kawasan pariwisata maka mereka harus memposisikan 
seluruh wisatawan sebagai kaum “muhajirin”. Oleh karena 
itu masyarakat madani dan kaum “anshor” yang ada di 
wilayah pariwisata harus dengan senang hati menerima 
kedatangan mereka dan memperlakukannya dengan 
baik, serta menjamin mereka merasa tenang dan nyaman 
selama berada di kawasan pariwisata.

Banyak cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat 
madani untuk memberi jaminan rasa aman dan 
nyaman para muhajirin (wisatawan) selama berada di 
kawasan wisata. Sebut di antaranya; menunjukkan sikap 
ramah, menampilkan dan menjaga agar lingkungan 
tetap bersih, dan bersikap jujur serta terbuka dalam 
berinteraksi dengan mereka. Bila sikap dan perilaku 
seperti ini bisa diwujudkan maka tidak akan lagi ada 
berita yang mewartakan wisatawan yang menjadi korban 
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penjambretan, pemalakan, dan berbagai tindakan 
kekerasan fisik lainnya. 

Idealnya masing-masing masyarakat madani di 
kawasan wisata akan menjadi penjaga keamanan dan 
kenyaman kawasan. Tidak akan ada dalam pikiran mereka 
untuk berkonflik atau membuat kerusuhan sosial. Bahkan 
warga atas inisiatif masing-masing akan menjadi penjaga 
keamanan dan akan berada di barisan terdepan untuk 
melawan siapapun yang akan mengganggu keamanan 
dan menyamanan wilayah pariwisata. Lebih bagus lagi 
bila keinginan untuk mewujudkan kawasan wisata yang 
aman dan nyaman tersebut diperkuat dengan awik-awik 
yang akan diterapkan secara konsisten oleh setiap warga 
kampung madani.

Bila cara dan komitmen untuk menghadirkan 
kawasan wisata aman dan nyaman seperti di atas dapat 
diwujudkan oleh masyarakat madani yang ada di dalam 
atau lingkar kawasan pariwisata maka para wisatawan 
tidak akan enggan berada lebih lama. Hal ini akan 
memberi kontribusi lebih bagi peningkatan pendapatan 
pengusaha besar dan kecil di kawasan wisata secara 
khusus dan masyarakat lingkar kawasan pariwisata 
secara umum. 

Kawasan wisata yang dikawal oleh masyarakat 
madani diharapkan seperti kota Madinah Almunawwarah 
yang selalu menjadi magnet bagi siapapun yang 
mengunjunginya. Setiap umat Islam yang mendatangi 
kota Madinah dipastikan mengejar ibadah arba’in atau 
sholat fardu dengan akumulasi empat puluh rakaat. 



Semua pengunjung pasti senang berada di kota 
tempat dimakamkannya Rasulullah Muhammad SAW 
ini. Sikap dan perilaku masyarakat madani yang berada 
di kawasan pariwisata dapat berkontribusi terhadap 
hadirnya keinginan para wisatawan untuk berlama-lama 
di tempat pariwisata. Meminjam harapan Dr. Masnun 
Tahir (Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Mataram) 
---dalam tausiyahnya di wilayah Kuta Lombok Tengah, 
bahwa masyarakat madani di wilayah pariwisata harus 
bisa membuat wisatawan beta tinggal sampai 40 hari 
di hotel atau home stay, seperti jumlah atau akumulasi 
rakaat sholat fardu (ibadah arba’in) di Masjid Nabawi 
yang dikejar oleh umat Islam saat berkunjung di kota 
Madinah.

Mendorong terwujud dan terimplementasinya 
spirit masyarakat madani pada setiap kawasan 
pariwisata merupakan pilihan dan langkah tepat untuk 
menghadirkan lingkungan pariwisata yang ramah 
dan nyaman. Apalagi saat ini geliat pariwisata berbasis 
kawasan seperti desa wisata mulai terlihat. Masyarakat 
harus menjadi subjek penting dalam menggerakkan 
pembangunan pariwisata, baik berpartisipasi secara aktif 
dalam ranah bisnisnya maupun dengan cara mensupport 
terciptanya kawasan wisata yang bersih, aman, dan 
menyenangkan berspirit masyarakat madani. Upaya ini 
dapat berfungsi ganda; ekonomi dan pendapatan rakyat 
meningkat, keamanan daerah juga terwujud. Semoga… 
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BUDAyA SASAMBO yANG TOLERAN

bulan apreSiaSi budaya NTB telah menjadi agenda rutin di 
Provinsi NTB. Kehadiran event tahunan yang dimotori 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB tersebut 
mengingatkan saya akan keluhuran dan kearifan tiga 
suku besar yang ada di NTB (Sasak, Samawa, Mbojo) 
atau yang biasa disingkat dengan SASAMBO. Tulisan 
ini hanya mengambil sebagian kecil dari budaya ketiga 
etnik tersebut, khususnya yang terkait dengan nilai 
kebersamaan di antara warga yang ada dalam suku 
tersebut.

Dalam budaya masyarakat Sasak misalnya, di samping 
dikenal sebagai masyarakat religius, warga yang mayoritas 
mendiami pulau Lombok ini dikenal dengan sikap 
sosial dan kebersamaannya. Dalam budaya etnik Sasak 
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diajarkan 10 (sepuluh) macam saling sebagai pengikat 
tali silaturrahmi masyarakat Sasak, yaitu saling jot/
perasak(saling memberi atau mengantarkan makanan), 
pesilaq (saling undang untuk suatu hajatan keluarga), 
saling pelangarin (saling melayat jika ada kerabat/
sahabat yang meninggal), ayoin (saling mengunjungi), 
dan saling ajinan (saling menghormati atau saling 
menghargai terhadap pebedaan, menghargai adanya 
kelebihan dan kekurangan yang dimilki oleh seseorang 
atau kelompok tertentu), saling jangoq(silaturrahmi 
saling menjenguk jika ada di antara sahabat sedang 
mendapat atau mengalami musibah), saling bait (saling 
ambil-ambilan dalam adat perkawinan),wales/
bales (saling balas silaturrahmi, kunjungan atau semu 
budi (kebaikan) yang pernah terjadi karena kedekatan-
persahabatan), saling tembung/sapak (saling tegur sapa 
jika bertemu atau bertatap muka antarseorang dengan 
orang lain dengan tidak membedakan suku atau agama) 
dan saling saduq (saling mempercayai dalam pergaulan 
dan persahabatan, terutama membangun peranakan 
Sasak Jati (persaudaraan Sasak sejati) di antara sesama 
sanak (saudara) Sasak dan antarorang Sasak dengan batur 
luah (non Sasak), dan saling ilingan/peringet, yaitu 
saling mengingatkan satu sama lain antara seseorang 
(kerabat/ sahabat) dengan tulus hati demi kebaikan 
dalam menjamin persaudaraan/silaturrahmi.

Pada suku Samawa juga terdapat nilai luhur yang 
bisa menjadi panduan dan spirit dalam beraktivitas. 
Motto kabupaten Sumbawa “Sabalong Samalewa” 
(Seimbang Serasi Selaras dan Adil) merupakan jargon 
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yang sarat nilai moral untuk kehidupan sosial. Dalam 
budaya masyarakat Samawa juga dikenal banyak anjuran 
bijak. Lima di antaranya adalah; saling satotang (saling 
mengingatkan), saling sadu (saling percaya), saling sakiki 
(saling membantu/senasib sepenanggungan), saling 
satingi (saling menghormati), dan saling brei (saling 
mencintai). 

Nilai dan kearifan lokal yang ada di suku Mbojo juga 
tidak kalah idealnya dengan dua suku lain yang ada di 
NTB (Sasak dan Samawa). Di samping memiliki sejarah 
religiusitas tinggi karena bersatunya pemimpin formal 
dan informal lewat kerajaan saat itu, dalam budaya 
masyarakat Mbojo juga dikenal tradisi musyawarah 
dan saling membantu dalam konteks rawi rasa (gawe 
kampung). Sampai saat ini kita masih bisa saksikan 
kebersamaan mereka ketika ada hajatan dalam satu 
kampung, yang tidak hanya mempersembahkan 
tenaganya untuk membantu tetapi juga hal-hal yang 
bersifat materi. Spirit kerja keras dan pantang menyerah 
juga terdokumentasi dalam motto kabupaten Bima 
(Ngaha Aina Ngoho/makan dan carilah materi tapi jangan 
merusak atau menggunakan hal-hal yang tidak benar) 
dan kabupaten Dompu (Ngahi Rawi Pahu/katakan, 
kerjakan, dan wujudkan hasilnya).

Semua nilai dan kearifan lokal dari tiga suku besar 
yang ada di NTB tersebut di atas dapat menjadi modal 
penting bagi daerah ini utuk mewujudkan tatanan 
kehidupan yang aman dan damai dalam bingkai 
persaudaraan sebagai anak NTB dan Indonesia. Meski 
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kearifak lokal dipunyai, namun hal tersebut belum secara 
maksimal dijadikan sebagai landasan dalam bersikap dan 
berperilaku. Berbagai aksi tidak terpuji masih dilakukan 
warga kita, seperti konflik antrakampung, kriminalitas 
yang dilakukan individu, demonstrasi dan aksi anarki. 
Kita masih melihat beberapa kampung berkonflik, 
meski sumber masalahnya adalah hal-hal yang sepele 
yang bersifat personal. Lebih apes lagi konflik tersebut 
telah menjadi konsumsi publik nasional karena liputan 
dan publikasi media massa yang masif terhadap hal 
itu. Hal ini sangat merugikan pencitraan daerah NTB 
yang menjadikan dunia pariwisata sebagai sumber PAD 
andalan

Kesenjangan antara nilai budaya dengan realitas 
perilaku masyarakat antara lain disebabkan oleh belum 
tersosialisasi dan internalisasinya secara maksimal nilai-
nilai luhur budaya SASAMBO dalam diri warga NTB. 
Oleh karena itu, untuk mengembalikan kontribusi nilai 
dan kearifan local tersebut sebagai pemandu dalam 
berinteraksi social sekaligus untuk meminimalisir konflik 
horizontal di daerah ini, maka diperlukan paling tidak 
tiga cara. 

Pertama, membangun karakter generasi sejak usia 
dini. Cara ini tidak hanya menjadi ajang pendidikan, 
tetapi juga sarana penanaman cinta akan budaya 
sendiri. Bukan hal yang rahasia lagi bila serangan budaya 
asing telah melemahkan pengetahuan generasi akan 
budayanya sendiri. Cara seperti ini menjadi bagian dari 
upaya memotong generasi di saat kita kesulitan untuk 
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merehabilitasi karakter orang dewasa yang sudah terlanjur 
“rusak”. Kedua, menyebar keteladanan. Cara ini mesti 
diawali dari pemimpin formal dan informal. Mereka harus 
berani menjadi teladan dalam mempraktekkan karakter 
baik sesuai nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal. 
Budaya-budaya nasional dan lokal harus diaplikasikan 
agar bisa jadi panutan bagi bawahan atau generasi 
muda. Ketiga, political will pemimpin. Langkah ini lebih 
ke structural dengan menggunakan kebijakan sebagai 
instrumennya. Pemerintah daerah semestinya memiliki 
komitmen untuk mendorong sosialisasi dan internalisasi 
budaya local dalam kebijakan yang dibuatnya. Bila 
hal ini menjadi komitmen pemimpin di daerah, maka 
dapat melengkapi upaya cultural yang dilakukan oleh 
masyarakat dalam melestarikan dan menjadikan budaya 
local sebagai referensi dalam beraktivitas. Semoga…





MENJADI MANUSIA ANTARBUDAyA

perbedaan adalah kodrat yang tidak terbantahkan. Dalam 
banyak hal kita ditakdirkan tidak sama dengan yang lain. 
Jenis kelamin, suku, bangsa, dan agama adalah beberapa 
dari sekian banyak perbedaan yang kita mesti terima. 
Kenyataan yang berbeda tersebut membuat kita tidak 
bisa memaksakan untuk sama dengan yang lain, apalagi 
dengan menggunakan kekerasan dan upaya paksa agar 
orang lain sebangsa, sekeyakinan, sealiran, sepaham, 
dan sesuku dengan kita.

Perbedaan tidak mesti membuat kita esklusif atau 
mengharuskan kita membatasi diri untuk berinteraksi 
dengan orang atau kelompok lain. Sebagai makhluk 
sosial, manusia pasti membutuhkan orang lain, dan 
otomatis berinteraksi dengan manusia lainnya yang 
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berbeda identitas. Berbagai regulasi lokal, nasional dan 
internasional juga telah berkontribusi bagi selalu hadirnya 
interaksi dan komunikasi lintas perbedaan (lintasbudaya). 
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau ASEAN Economic 
Community (AEC) adalah salah satu kebijakan kawasan 
yang mendorong terwujudnya komunikasi antarbudaya 
di lingkungan ASEAN. Kesepakatan yang action-nya 
dimulai tahun ini diprediksi akan semakin meningkatkan 
intensitas interkasi lintasbudaya yang selama ini telah 
dilakukan sebagai konsekuensi dari kemajuan dan 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam konteks ke-NTB-an, tradisi interaksi dan 
komunikasi lintasbudaya bukan hal yang anyar. Sebagai 
provinsi yang dihuni oleh beragam etnik, warga NTB 
sudah terbiasa dengan suasana berbeda budaya. Bahkan 
berinteraksi dalam suasana lintasagama dan lintasnegara 
pun menjadi pemandangan keseharian di Bumi Gora, 
yang menjadikan pariwisata sebagai sektor andalannya.

Walaupun provinsi ini sudah menjadi wilayah 
terbuka yang telah merelakan siapa saja untuk hadir 
serta menikmati keindahan alam dan budaya di NTB, 
namun belum semua saudara kita bisa menerimanya 
sebagai tamu berbeda budaya yang harus dilindungi 
dan dihormati. Berita tentang kekerasan yang dialami 
wisatawan asing masih saja menghiasi lembaran 
media cetak local dan nasional, bahkan menjadi topik 
perbincangan warga di media sosial.

Dalam interaksi antarwarga se-suku, se-agama, dan 
se-provinsi pun kita masih memperlihatkan ketidakarifan 
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budaya. Konflik antarkampung dan  kekerasan yang 
dilakukan oleh kelompok tertentu yang dilatarbelakang 
motif keyakinan adalah dua hal yang masih biasa 
terdengar di wilayah kita. Tidak tanggung-tanggung, 
konflik tersebut telah menelan korban jiwa yang tidak 
sedikit jumlahnya. Seandainya setiap kita sadar bahwa 
keyakinan atau cara beragama setiap orang adalah hak 
personal (sepanjang tidak mengganggu yang lain), maka 
kita tidak pernah akan mengusiknya, apalagi sampai 
mengakhiri hidupnya.

Kekerasan yang masih terlihat di daerah kita 
mengindikasikan belum arifnya beberapa warga provinsi 
ini untuk menerima dan menghargai perbedaan budaya 
yang ada. Penerimaan dan penghargaan terhadap 
pluralitas budaya mesti dimulai dari kesiapan menerima 
perbedaan, kemauan untuk melindunginya (tidak 
mengganggu apalagi menyakiti), dan mengikhlaskan diri 
untuk menghormatinya (paling tidak dengan senyum, 
bertutur kata dan berperilaku sopan). Inilah hakekat 
manusia antarbudaya, yang bila konsisten dipraktekkan 
akan member sumbangsih bagi terciptanya tatanan 
hidup yang damai di tengah terus pluralisnya kehidupan 
masyarakat modern.

Memang untuk mewujudkan sikap ideal manusia 
antarbudaya seperti di atas bukan hal yang mudah, di 
tengah minimnya pendidikan budaya dan kompleks-
nya persoalan hidup saat ini. Oleh karena itu diperlukan 
upaya serius untuk menjadikan pendidikan budaya atau 
pemahaman dan kearifan lintasbudaya sebagai agenda 
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pendidikan sejak usia dini. Bila generasi kita telah 
ditanamkan nilai-nilai inklusifitas sejak dini, maka mereka 
akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang 
arif, toleran, dan siap menerima perbedaan. Akumulasi 
sikap inklusif dari semua anak bangsa akan menciptakan 
lingkungan yang inklusif sehingga suasana damai dan 
kebersamaan menjadi pemandangan universal yang 
selalu tersaji.

Kearifan manusia antarbudaya ditunjukkan antara 
lain lewat kesediaan untuk memahami eksistensi orang 
lain; seperti identitas agama, suku, bangsa, budaya dan 
gaya hidupnya. Cara seperti inilah yang oleh Schuzt 
(1977) disebut sebagai proses transaksi inter-subjektif. 
Bila setiap orang mampu saling memahami eksistensinya, 
atau di antara setiap diri lebih sensitif dengan keberadaan 
yang lain, maka komunikasi interpersonal akan semakin 
efektif, atau komunikasi inklusif akan mewarnai setiap 
aktivitas manusia antarbudaya.

Memahami dan mengarifi budaya orang lain bisa 
mengantarkan setiap diri memiliki “kesamaan” budaya 
secara psikologis. Pada tataran aplikasi, kesamaan bisa 
diwujudkan dengan kerelaan untuk melakoni budaya 
orang lain secara situasional untuk menjaga harmoni. 
Untuk kepentingan interaksi fungsional seperti inilah 
kita bisa memaklumi ketika antropolog ternama seperti 
Fredrik Barth (1928) mengatakan bahwa etnik bukanlah 
sesuatu yang given, melainkan identitas yang dapat 
dikonstruksi oleh setiap orang secara fungsional. 
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Pandangan Bart dapat dimaknai dengan bahasa 
yang berbeda, yakni; untuk menjaga harmoni dalam 
komunikasi antaretnik, kita harus mentransformasi 
sikap dan perilaku yang sama dengan etnik tertentu. 
Cara menjadi etnik secara fungsional seperti yang 
dimaksudkan oleh ilmuwan kelahiran Norwegia tersebut, 
menjadi jalan terbaik untuk membangun kesamaan 
budaya, karena budaya yang sama akan berkontribusi 
bagi terciptanya komunikasi antarbudaya yang efektif. 
NTB butuh penghuni yang bisa mempraktekkan karakter 
manusia antarbudaya, agar pesona Lombok Sumbawa 
tidak hanya ditunjukkan oleh keindahan alamnya, 
tetapi juga ditopang dengan kearifan, keramahan, dan 
keakraban manusia antarbudaya yang ada di dalamnya.  
Semoga…
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