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Malam, pertengahan Januari 2011  

Saya makan bersama dengan rekan-rekan koridor 

saya di Dijkgraaf, Wageningen. Itu adalah makan 

malam pertama saya dengan teman-teman 

koridor yang umumnya Dutch. Rasanya kikuk 

karena saya baru tinggal sekitar 3 minggu 

bersama mereka. Sambil menyantap makanan, 

kami pun berbicara santai. Di awal-awal, mereka 

menggunakan bahasa mereka. Saya cuma diam 

dan mencoba mengikuti apa yang mereka 

bicarakan. Beberapa lama kemudian, koordinator 

koridor saya menegur teman sekoridor saya. “Di 

sini ada Reo, kita harus pake Bahasa Inggris” ka-

tanya. Saya senang dengan respon itu karena sete-

lah itu, saya pun terlibat dalam pembicaraan 

mereka.  

Tak terasa, sudah hampir lebih dari 1 tahun saya 

tinggal di koridor tersebut. Saya merasa sudah 

menjadi bagian dari mereka. Kami suka memasak, 

makan, bermain dan nonton bola bareng. Mereka 

kadang mengejek saya dan saya pun kadang 

mengerjai mereka. Tinggal bersama teman-teman 

Belanda, merasakan kebebasan dan merasa 

sederajat, membuat saya semakin hormat dengan 

mereka: para pahlawan yang telah gugur untuk 

memperjuangkan hak dan martabat kita sebagai 

sebuah bangsa.  

Kita, para pelajar Indonesia yang ada di Belanda, 

tak mungkin bisa menikmati kebebasan seperti ini 

jika tak ada generasi yang berani dan mau men-

gorbankan diri. 

Para pembaca yang saya hormati, bangsa kita su-

dah bergerak maju. Jalan-jalan sudah mencapai 

pelosok. TVRI tidak lagi memonopoli siaran tv di 

pedesaan. Telkomsel, Indosat dan provider lainnya 

juga mau berebut market di pelosok Kalimantan, 

Sumatera dan Papua. Di level yang lebih tinggi 

banyak anak bangsa yang mendapat pengakuan di 

dunia Internasional. Pemerintah pun cukup 

bangga dengan keanggotaannya sebagai Negara G-

20.  

Namun, kita tidak bisa menutup mata dengan 

ketimpangan yang terjadi. Fasilitas pendidikan 

yang tidak memadai di daerah pelosok, seringnya 

mati lampu di daerah-daerah penghasil energi, im-

por kedelai dan beras, korupsi dan kerusakan ling-

kungan yang semakin meningkat.  

Karena itu tak salah jika kita pun juga harus men-

gambil resiko dan mengorbankan waktu, uang dan 

tenaga untuk membuat Indonesia yang lebih baik 

bagi generasi mendatang. Bukan agar disebut pah-

lawan kesiangan, tapi karena kita telah merasakan 

betapa nikmatnya kemerdekaan yang telah dire-

but dengan penuh pengorbanan oleh generasi se-

belumnya. 

Mudah-mudahan, sajian kami pada edisi kali ini, 

bisa mengobarkan semangat kita untuk mewujud-

kan kemerdekaan jilid berikutnya (pangan, energi, 

korupsi, dll) di negara kita yang menjadi tanggung 

generasi kita. 

 

 

Salam Redaksi Jong Indonesia 

Pemimpin Umum,  
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Merdeka itu... 

Apa arti kata merdeka menurut redaksi Jong Indonesia? 

Tika:  

“Bebas mengambil keputusan dan berani  bertanggung-
jawab”  

Herlambang:  

“Bebas dari segala bentuk penindasan, baik secara politik, 
ekonomi, sosial dan budaya. Mewujudkannya, diawali dari 
jaminan kebebasan berfikir, kebebasan berpendapat dan 
memiliki kesempatan untuk hidup lebih sejahtera. “  

Ananti:  

“Bebas melakukan apa aja tanpa ada perasaan terkekang. 

Juga bebas dari rasa tanggung jawab yang dipaksakan.” 

Zulham:  

“Bebas mengekspresikan dan merepresentasikan diri 
sendiri baik dalam berfikir, berinisiasi, maupun bertindak, 
tanpa keterkungkungan kerangka formal sistem 
pendidikan, kurikulum universitas, dan superioritas strata 
pendidikan, dalam koridor etika yang memanusiakan 

Nila:  

“Merdeka itu bebas berekspresi dan bebas menjadi diri 
sendiri tanpa takut akan tekanan dari orang dan lembaga 
berwenang, cibiran dan pandangan jelek dari orang lain, 
bebas memilih dan berpendapat. tetapi kemerdekaan yang 
sejati adalah kemerdekaan yang bisa dipertanggung 
jawabkan baik buruknya. “ 
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Pendidikan adalah wadah utama 
untuk mengembangkan dan 
membangun potensi intelektual, 
sosial, dan personal ke level 
tertinggi setiap anak tanpa melihat 
agama, bahasa, etnik, kelas sosial, 
dan ras anak tersebut. 
Mempersiapkan pendidikan yang 
demikian adalah hal penting untuk 
mereproduksi sebuah generasi yang 
terintergrasi dan berfungsi dengan 
baik demi mempertahankan 
keteraturan, kohesi, dan harmoni 
sosial dalam sebuah masyarakat 
demokrasi.  

Pendidikan berkeadilan juga sangat 
penting untuk membekali semua 
anak agar memiliki kemampuan, 
pengetahuan, nilai-nilai, dan moral 
yang mendasar agar mereka mampu 
berfungsi dalam masyarakat, bisa 
menjadi agen dalam pembangunan, 
dan menjadi generasi produktif 
dalam sebuah masyarakat yang 
demokratis. 

Demi mempromosikan pendidikan 
untuk semua atau berkeadilan 
(education for all) sebagai 
konsekuensi dari World Conference 
on Education for All (1990) dan 
World Education Forum (2000), 
Indonesia telah menginvestasikan 

20 persen dari anggaran nasional 
sejak tahun 2006 untuk 
meningkatkan pelayanan 
pendidikan, termasuk didalamnya 
program Wajib Belajar Sembilan 
Tahun Pendidikan Dasar untuk 
semua anak hingga tahun 2015. 
Pada tahun 2009,  anggaran 
pendidikan nasional mencapai 207 
triliun rupiah. 

Dalam upaya penghapusan pekerja 
anak, Indonesia sudah meratifikasi 
Konvensi ILO No. 182 melalui 
Undang-undang No. 1 tahun 2000. 
Pemerintah mengeluarkan 
Keputusan Presiden No.12 tahun 
2001 untuk membentuk Komite Aksi 
Nasional (KAN) untuk penghapusan 
bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk 
untuk Anak (BPTA) yang diikuti oleh 
pengesahan Rencana Aksi Nasional 
(RAN) melalui Keputusan Presiden 
No.59 tahun 2002. Selain itu, 
pembentukan Komnas Perlindungan 
Anak diharapkan ikut membantu 
penghapusan eksploitasi anak. 

Namun, terlepas dari kemajuan 
yang luar biasa dalam kebijakan pen
-didikan pemerintah Indonesia, data 
hari ini menunjukkan terdapat 
4,528,400 (2,612,600 anak laki-laki 
dan 1,915,800 anak perempuan) 

anak-anak yang bekerja. Di antara 
anak-anak yang bekerja tersebut, 
terdapat 1,755,300 (977,1 ribu anak 
laki-laki dan 778,2 ribu anak 
perempuan) anak-anak yang bekerja 
dalam Bentuk-bentuk Pekerjaan 
Terburuk untuk Anak atau BPTA 
(Sumber: International Labor 
Organization (ILO), 2011). Data dari 
Komnas Perlindungan Anak juga 
menunjukan bahwa ada 2,5 juta dari 
26,3 juta  anak yang berumur 7 
sampai 15 tahun yang belum 
mendapatkan pendidikan dasar. 
Sedangkan ILO mencatat masih ada 
1.496.362 anak berusia antara 7 dan 
14 tahun yang tidak bersekolah.  

Tujuan utama dari tulisan ini adalah 
untuk mengupas penyebab terjadi-
nya pekerja anak. Dua kendala 
utama yang berhubungan dengan 
akses dan sukses para pekerja anak 
untuk sekolah terdiri dari faktor 
ekonomi and faktor institusi. 
Rekomendasi kebijakan tentang apa 
yang harus dilakukan agar keadilan 
sosial dalam pendidikan dapat 
terlaksana juga akan dibahas di 
tulisan ini. 

Mereproduksi kemiskinan lintas 
generasi: Working children dan 
Child labour 

Kemerdekaan yang Tertunda:  

Pendidikan, Pekerja Anak,  

dan Kebijakan Pemerintah 

Oleh: Amirul Mukminin* 
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Anak menjadi pekerja bukan tanpa 
sebab meskipun ada perbedaan 
antara anak yang bekerja (working 
children) dan pekerja anak (child 
labour). Kedua label ini seharusnya 
tidak terjadi di negara yang kaya 
akan sumber daya alam. Perbedaan 
antara anak yang bekerja (working 
children) dan pekerja anak (child 
labour) dapat dilihat dari berbagai 
karakteristiknya.  

Anak yang bekerja adalah kelompok 
anak-anak umumnya masih sekolah 
tetapi diharuskan bekerja setelah 
pulang sekolah karena kebutuhan 
ekonomi. Karakteristik anak yang 
bekerja adalah berumur diatas 13 
tahun, bekerja maksimum 15 jam 
perminggu dan pekerjaan yang 
dikerjakan tidak menghalangi anak 
untuk mendapatkan pendidikan 
serta tidak membahayakan jiwa 
serta fisik sang anak.  

Namun, anak yang bekerja juga tak 
jarang tidak bersekolah atau ber-
henti sekolah karena berbagai fak-
tor misalnya biaya sekolah yang ma-
hal, terpaksa membantu orang tua 
disawah, jarak sekolah yang jauh, 
atau faktor alam. Tidak seperti yang 
ILO gambarkan, sebenarnya umur 
anak-anak yang bekerja juga ber-
agam mulai dari 5-13 tahun, misal-
nya menjadi penjual koran, 
pengemis, dan lain-lain. 

Sedangkan pekerja anak adalah 
kelompok anak yang memang 
menghabiskan waktu untuk bekerja 
lebih dari 40 jam seminggu sehingga 
menghalangi mereka untuk sekolah 
dan jenis pekerjaan juga membaha-
yakan kehidupan mereka. Sektor 
pekerjaan yang paling banyak mem-
pekerjakan anak adalah rumah 
tangga (child domestic labour) seki-
tar 700,000 anak, pertanian (child 
labour in plantation) sekitar 1,5 juta 
anak, pekerja seks komersial anak 
(trafficking for commercial sexual 

exploitation of children) sekitar 
21,552 anak, dan anak jalanan 
(street children) sekitar 140,000 di 
33 provinsi (Sumber: ILO, 2011). 

 Faktor Penyebab Pekerja Anak  

Dua faktor utama yang menyebab-
kan terjadinya pekerja anak, yakni 
faktor ekonomi dan faktor or-
ganisasi/institusi. Kedua faktor akan 
dijelaskan lebih detail di bawah ini. 

1. Faktor Ekonomi dan Budaya 

Kemiskinan dan Pekerja anak (Child 
Labour): Salah satu faktor  terlibat-
nya anak-anak menjadi pekerja anak 
adalah kemiskinan. Hal ini menghi-
langkan kesempatan mereka untuk 
memperoleh akses dan sukses 
dalam pendidikan sekaligus mengu-
rangi kesempatan mengembangkan 
potensi intelektual, sosial, dan per-
sonal mereka. 

 Akibatnya, pekerja anak dapat 
menjadi sebuah faktor utama dalam 
mereproduksi suatu kemiskinan lin-
tas generasi di Indonesia. Saat ini 
1,755,300 (977,1 ribu anak laki-laki 
dan 778,2 ribu anak perempuan) 
anak-anak bekerja dalam Bentuk-
bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 
Anak (BPTA) (Sumber: ILO, 2011). 

Biaya sekolah dan kemiskinan: 
Meskipun pendidikan wajib 9 tahun 
gratis tetapi masih ada sekolah yang 
membebankan biaya sekolah misal-
nya buku, alat-alat tulis, baju 
seragam, sepatu, dan lain-lain. Bagi 
keluarga kurang mampu, biaya-
biaya seperti ini sangat membebani 
mereka dan menjadikan para orang 
tua terpaksa tidak menyekolahkan 
anak-anaknya. 

Budaya dan Motivasi orang tua. Di 
Indonesia menjadi pekerja anak 
adalah bentuk pengabdian kepada 
orang tua. Faktor ini juga 
menyebabkan para orang tua 
merasa tidak ada gunanya 

menyekolahkan anak-anak mereka 
setelah tamat SD. Meskipun sudah 
lulus SMA, belum tentu nasib 
mereka berubah. Asumsi seperti ini 
membuat para orang tua lebih 
menyuruh anaknya bekerja 
daripada sekolah yang tidak jelas 
manfaatnya.  

2. Faktor Institusi 

Program beasiswa yang tidak 
teroganisir dan rawan korupsi: 
Program beasiswa seperti Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) yang 
dijalankan sejak tahun 2005 masih 
dipertanyakan pengelolaannya dan 
belum menyentuh kaum kurang 
mampu.  

Komnas Perlindungan Anak 
menunjukan bahwa ada 2,5 juta dari 
26,3 juta anak yang berumur 7 
sampai 15 tahun yang belum 
mendapatkan pendidikan dasar 
(Sumber: Komisi Nasional 
Perlindungan Anak, 2009). 
Sedangkan ILO mencatat masih ada 
1.496.362 anak berusia antara 7 dan 
14 tahun yang tidak sekolah. 
(Sumber: ILO, 2011).  

Kurang atau tidak adanya sekolah 
dan guru berkualitas di daerah-
daerah miskin: Guru dan sekolah 
yang berkualitas sangat langka di 
daerah-daerah miskin.  

Kemendiknas mencatat sampai hari 
ini masih ada 100 ribu sekolah yang 
rusak. Selain itu, guru lebih senang 
mengajar di kota-kota dibanding di 
daerah. Hal ini menambah parahnya 
akses anak-anak miskin di daerah 
untuk mendapatkan pendidikan 
yang berkualitas.  

Sekolah juga biasanya terdapat di 
daerah kecamatan atau daerah yang 
jauh dari tempat tinggal anak-anak 
miskin dan pekerja yang 
mengharuskan mereka menempuh 
perjalanan jauh, belum lagi faktor 
alam seperti hujan yang akan 
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menghambat mereka. 

Kurikulum dan Ujian Nasional: Dua 
kebijakan pendidikan ini biasa 
menjadi salah penyebab susahnya 
anak-anak pekerja untuk ikut 
menikmati pendidikan berkualitas. 
Mereka tidak sempat belajar dan 
berkompetisi dengan anak-anak di 
kota yang kaya untuk lulus ujian 
nasional karena kurikulum yang 
dibuat jauh dari jangkauan 
kemampuan kognitif mereka. 
Kegagalan dalam ujian nasional bisa 
merusak motivasi mereka untuk 
sekolah dan memilih untuk bekerja.    

Rendahnya komitmen pemerintah 
daerah: Otonomi daerah 
menyebabkan pemerintah daerah 
sibuk dengan urusan politik dan 
pencitraan sehingga melupakan nasib 
pekerja anak untuk mendapatkan 
pendidikan dan kesehatan yang 
layak. Jumlah 4,528,400 pekerja anak 
menunjukkan kurangnya koordinasi 
pemerintah dalam menghapus 
pekerja anak.  

 

Rekomendasi kebijakan 

Berdasarkan fakta-fakta yang telah 
disebutkan, berikut ini adalah 
beberapa rekomendasi kebijakan 
dalam menangani pekerja anak: 

Mendata jumlah pekerja anak 
dengan melibatkan pemerintah pusat 
dan daerah, Kemendiknas, 
Kementrasnaker, Komnas 
Perlindungan Anak, Universitas di 
daerah, dan LSM.  

Merestrukturisasi kekacauan 
program beasiswa baik itu beasiswa 
bantuan operasional sekolah atau 
bantuan siswa miskin untuk para 
pekerja anak dengan melibat 
Pemerintah pusat dan daerah, 
Kemendiknas, Komnas Perlindungan 
Anak, Universitas di daerah, dan LSM. 
Hal ini diperlukan untuk mengatasi 
biaya sekolah seperti buku, baju 
seragam, sepatu. 

Merestrukturisasi kebijakan membeli 
295 buku untuk SD, SMP, SMA/MAN/
SMK yang dijalankan sejak 2008. 
Bagaimana anak-anak di daerah 
mengunduh buku jika listrik saja tidak 

ada? 

Bekerja sama antara pemerintah 
pusat dan daerah, Kemendiknas, 
Komnas Perlindungan Anak, 
Universitas di daerah, dan LSM 
menyediakan bantuan dana 
bersyarat (conditional cash transfers) 
dan program makan di sekolah 
(school feeding program) bagi 
pekerja anak yang sudah hilang 
motivasi ke sekolah. Mereka akan 
dibiayai jika mereka bersekolah. 

Merekrut putra daerah untuk 
menjadi guru dengan program 
beasiswa dan mengajar kembali ke 
daerah untuk mengatasi langkahnya 
guru-guru di daerah. 

Membangun sekolah yang kecil di 
daerah yang transportasinya yang 
sulit dan alamnya yang 
membahayakan sehingga 
mengurangi waktu tempuh untuk 
kesekolah. 

(Tulisan ini pernah dipresentasikan 
dalam Seminar Ilmiah Se-Eropa, 2 
Juni 2012, PPI-Wageningen, 
Belanda)  

Segenap Redaksi Jong Indonesia mengucapkan: 

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1433 H 

Mohon maaf lahir dan batin 
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Juni 2012 lalu, Menteri Riset dan 
Teknologi RI (Menristek), Prof. Dr. 
Ir. H. Gusti Muhammad Hatta, MS 
berkunjung berkunjung ke negeri kin-
cir angin Belanda. Kunjungan dalam 
rangka  kegiatan bilateral antara 
Indonesia-Belanda. Selain menanda-
tangani perjanjian dengan pemerin-
tah Belanda. Menristek ternyata juga 
punya kegiatan lain, bak  peribahasa 
‘Sekali mendayung dua-tiga pulau 
terlampaui’.

MENRISTEK Nostalgia di desa Wage-
ningen
Selasa, 19 Juni 2012, di tengah 
jadwalnya yang padat Menristek  
menyempatkan diri mampir ke Wa-
geningen untuk bertemu dengan ma-
hasiswa Indonesia di sana. Padahal 
beliau baru saja hadir dalam perte-
muan di Amsterdam. Pada malam 
harinya, ia menuju Den Haag. Perte-
muan singkat satu jam itu berawal 
dari rindunya Menristek terhadap 
Wageningen. “Ini baru pertama kali 
saya datang lagi selepas saya menye-
lesaikan program doktoral saya” ujar 
Menristek  sambil berapi-api ketika 
bersalaman dengan para mahasiswa 
di lobby Forum Building. Ia merupa-
kan alumni Wageningen University di 
bidang silvikultur.

Perbincangan kita lantas berlanjut 
tentang kisah manis pahitnya hidup 
di Wageningen selama masih men-
jadi mahasiswa dulu. Berawal dari 

tempat tinggal beliau di Dijkgraaf, 
student housing bertarif relatif mu-
rah dengan fasilitas share dapur dan 
kamar mandi. Menristek Hatta juga 
bertutur soal uang beasiswa yang 
pas-pasan kala beliau studi dulu. 
“Uang bulanan benar-benar hanya 
cukup untuk makan dan transpor-
tasi” ujar beliau.

Ketika ditanya soal kesan pesan sela-
ma kuliah di Wageningen University, 
beliau sempat menerawang sejenak. 
“Ke Wageningen ini rasanya seperti 
deja vu. Saya dulu pernah bermimpi 
beberapa kali kesuatu tempat yang 
hijau dan banyak sekali greenhouse. 
Ternyata, Wageningen University 
ini mirip sekali dengan mimpi saya”, 
cerita Menristek.

Dibalik pribadi Menristek Gusti Mu-
hammad Hatta yang ramah dan 

santun, beliau juga romantis. Terlihat 
saat beberapa kali beliau menuang-
kan minuman ke cangkir sang istri, 
juga sesekali beliau menggenggam 
erat jemari Ibu Violet Hatta, yang 
merupakan dosen Universitas Lam-
bung Mangkurat ini.

Scientific Programmes Indonesia-
Nederland (SPIN)
Menteri Riset dan Teknologi,  Prof. 
Dr. Gusti Muhammad Hatta, MS dan 
Deputi Menteri Bidang  Kesehatan 
dan Obat, Prof. Dr. Amin Soebandrio, 
Ph.D,  didampingi Duta Besar Indo-
nesia, Retno Marsudi, hadir dalam 
acara Peringatan “10 years Scientific 
Programmes Indonesia-Nederland” 
dan peluncuran SPIN -3, yang diada-
kan di “Het Trippenhuis” Amsterdam 
tanggal 19 Juni 2012.

Bapak Prof. Dr. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta, MS ketika berbincang 
dengan mahasiswa Indonesia di Wageningen ditemani istri dan atase 

pendidikan KBRI Bapak Ramon Mohandas, Ph.D 

Bapak Prof. Dr. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta, MS ketika berbincang dengan 
mahasiswa Indonesia di Wageningen ditemani istri dan atase pendidikan 

KBRI Bapak Ramon Mohandas, Ph.D

Menelusuri Kunjungan 
MENRISTEK ke Belanda
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Kerjasama SPIN dilakukan berdasar-
kan MoU yang ditandatangani antara 
Kementerian Pendidikan dan IPTEK 
Belanda dengan Menristek pada 
tahun 1992. Pada tahun 2002, kedua 
pihak sepakat untuk membentuk 
Joint Working Committee for Sci-
entific Research Cooperation yang 
diketuai bersama oleh Ristek dan 
KNAW (Royal Netherlands Acad-
emy of Arts and Sciences). SPIN dan 
SPIN2 telah berlangsung dari tahun 
2000-2011. 

Sembilan (9) Proyek yang telah 
disepakati untuk dilaksanakan dalam 
SPIN3, (i) The Indonesian banana: 
protecting a staple food from pana-
ma disease collapse and exploiting 
its genetic diversity for discovery 
research; (ii) hydrology-geomorphol-
ogy links in the Kapuas river system; 
(iii) worm infection and diabetes 
mellitus, a multidisciplinary study on 
the island of Flores; (iv) highly patho-
genic avian influenza virus; (v) novel 
strategies and tools for antimicrobial 
resistance surveillance; (vi) local and 
regional dimensions in Indonesia’s 
social and economic development: 
a governance approach: (vii) from 
clients to citizens: Emerging citizen-
ship in democratizing Indonesia; 
(viii) Social and Economic effects of 
partnering for sustainable change in 
agricultural commodity chains; dan 
(ix) agriculture beyond food.

Kesepakatan untuk melanjutkan 
kerjasama IPTEK Indonesia-Belanda
Selain menghadiri acara 10 tahun 
SPIN, Menteri Ristek juga melakukan 
pertemuan bilateral dengan Menteri 
Muda urusan Pendidikan, Kebudayan 

dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Mr. 
Halbe Zijlstra di Den Haag. Dalam 
pertemuan tersebut, kedua menteri 
sepakat untuk melanjutkan kerjasa-
ma di bidang IPTEK di masa menda-
tang dalam bentuk kemitraan yang 
strategis. Bagi Indonesia, kerjasama 
IPTEK ini akan digunakan dalam men-
dukung pelaksanaan “Master Plan 
Perluasan dan Peningkatan Pemban-
gunan Ekonomi Indonesia” (MP3EI).

Diskusi dengan mahasiswa Indone-
sia di Belanda
Menristek pada tanggal 19 Juni 2012 
di KBRI Den Haag juga melakukan 
tukar pikiran dengan para mahasiswa 
dan tokoh masyarakat yang antara 
lain menjelaskan kemajuan riset dan 
teknologi terkait dengan kebijakan 
pengembangan energi terbarukan di 
Indonesia. Sayangnya ketika ditanya 
perihal nasib para ilmuwan dan 
pelajar Indonesia nantinya yang ingin 
kembali, beliau belum bisa berjanji 
banyak.

Kunjungan kedua MENRISTEK  

ke Wageningen University
Sehari kemudian,  Menristek melaku-
kan kunjungan lagi ke Wageningen 
University. Kali ini untuk meninjau 
fasilitas Agriculture beyond Food and 
Plant sciences, INDOSOL programme 
dan Restaurant of the Future. Se-
belum meninggalkan Wageningen 
University, Menristek melakukan 
tukar  pikiran mengenai pelaksanaan 
program SPIN dan ABF yang dilaksan-
akan di Indonesia oleh Wageningen 
University, Leiden University, Utrecht 
University dan Groningen Univeristy.

***

Walau kunjungan Menristek hanya 
singkat, namun diharapkan ber-
dampak besar kepada bangsa di 
masa mendatang. Maju terus dunia 
riset dan teknologi Indonesia. 

(Ibnu K.)

 

Bapak Prof. Dr. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta, MS ketika mengunjungi 
Wageningen University 

Bapak Prof. Dr. Ir. H. Gusti Muhammad Hatta, MS ketika mengunjungi
Wageningen University
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Cerita Seberang : 

Menikmati Ramadhan dan Lebaran 
di Belanda

Ramadhan merupakan bulan yang 
selalu dinantikan kedatangannya 
oleh umat muslim di seluruh penjuru 
dunia, tak terkecuali umat muslim di 
daratan Eropa termasuk di Belanda. 
Pada bulan suci ini, dibukalah semua 
pintu rahmat, dilimpahkan berkah, 
diampuni dosa-dosa manusia, dan 
dijauhkan dari siksa api neraka, Akhir 
dari bulan Ramadhan adalah data-
ngnya hari raya Idul Fitri. Berkumpul 
bersama sanak keluarga, menikmati 
lontong opor, saling bersilaturahmi 
merupakan tradisi yang senantiasa 
dilakukan ketika Idul Fitri tiba. 

Mungkin itu hanya sebagian kecil 
dari kemuliaan bulan Ramadhan bagi 
umat muslim dan kemeriahan hari 
kemenangan Idul Fitri. Pernak-pernik 
bulan Ramadhan dan Idul Fitri pun 
selalu dipersiapkan jauh-jauh hari 
dan pastinya tidak ada yang ingin 
melewatkannya begitu saja, menjadi 
sedikit potret bulan Ramadhan dan 
Idul Fitri yang senantiasa terlihat di 
tanah air Indonesia.

Namun, bagaimana dengan para 

perantau yang tinggal jauh dari 
sanak keluarga di Indonesia? Adakah 
kemeriahan Ramadhan dan Idul 
Fitri juga mereka rasakan di tanah 
rantau ini? Belanda merupakan 
salah satu negara di benua Eropa 
yang banyak dihuni oleh perantau 
dari Indonesia. Berbagai kalangan 
orang-orang Indonesia yang tinggal 
di Belanda, mulai dari pelajar baik 
S1, S2, maupun S3, pekerja, maupun 
orang-orang tua yang bahkan mung-
kin telah berpindah warga Negara 
ada di sini. Suasana Ramadhan tentu 
akan sangat berbeda dengan apa 
yang biasanya dilalui di Indonesia. 
Berikut ini beberapa cerita menarik 
dari perantau Indonesia di Belanda 
dalam menikmati dan menyambut 
datangnya hari raya Idul Fitri. 

“Sudah hampir satu tahun berlalu 
dan ini adalah Ramadhan pertama 
yang saya habiskan di Belanda.” 
Berhubung program studi master 
yang dijalani oleh Yosier Thalita ini 
hanya satu tahun, dia merasa enggan 
jika harus pulang ke Indonesia dan 
kembali lagi untuk ujian pendadaran, 

maka Yosier pun memilih tinggal 
meskipun harus melewatkan Rama-
dhan dan Idul Fitri tanpa keluarga 
besarnya. “Untuk Ramadhan tahun 
ini saya tidak memiliki persiapan 
khusus, tapi yang perlu dipersiapkan 
adalah mentalnya untuk mengha-
dapi panjangnya waktu puasa”, kata 
Yosier. Menambahkan ceritanya 
bahwa Ramadhan tahun ini, dia 
akan membantu beberapa kegia-
tan yang diadakan di komunitas 
muslim Groningen, De Gromiest, 
seperti membagikan takjil berbuka, 
mempersiapkan tadarus dan pen-
gajian. Menghabiskan Ramadhan di 
Groningen bagi Yosier juga cukup 
semarak, meskipun banyak pelajar 
Indonesia yang pulang ke kampung 
halaman, namun masih banyak juga 
yang tinggal. Seperti diketahui bahwa 
mayoritas pelajar Indonesia di Be-
landa terpusat di Groningen, selain 
Wageningen dan kota-kota besar 
lain seperti Amsterdam, Den Haag, 
Leiden, dan Utrecht. 

Berlainan cerita yang dialami oleh 
Ariyadi Wijaya, pelajar S3 di Utrecht, 
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dalam menghabiskan bulan Rama-
dhan di Belanda, Sudah tiga kali 
Ramadhan dan Lebaran dihabiskan 
Pak Ariyadi di Belanda. Selama di 
Belanda, hal yang sangat berbeda 
dengan Lebaran di tanah air adalah 
malam takbiran. Menurut beliau, 
ketika malam takbiran tiba, terharu 
sekali rasanya mendengar suara tak-
bir, meski hanya dari laptop. 

Berhubung sudah berkeluarga tentu 
lebih semarak jika menghabiskan 
momen setahun sekali ini bersama 
dengan keluarga, karena itu tahun ini 
beliau agendakan untuk pulang ke 
Indonesia untuk merayakan Lebaran 
di kampung halaman. Di Utrecht 
sendiri, ketika Lebaran tiba, komuni-
tas muslim di sana akan menyeleng-
garakan shalat Ied dan dilanjutkan 
dengan ramah tamah dan silatu-
rahmi, serta makan bersama dengan 
menu wajib opor ayam dan lontong, 
sehingga mampu mengobati kerin-
duan pada tanah air. 

Cerita Ramadhan dan Lebaran juga 
datang dari kota Leiden. Sylvia T 
Pratiwi, yang biasanya disapa Bu Sylvi 
ini adalah pelajar S3 tahun terakhir, 
sehingga, tahun ini akan menjadi  
Ramadhan dan Lebaran terakhir di 
Belanda. Untuk tahun ini ada kendala 

yang dialami dikarenakan panjangn-
ya waktu puasa, sementara beliau 
memiliki sakit migraine. Padahal di 
tahun-tahun sebelumnya tidak ada 
kendala yang berarti. Menurutnya, 
perut kosong dalam jangka waktu 
lama dapat memicu kambuhnya 
migraine, sehingga beliau mensiasat-
inya dengan mengikuti jadwal puasa 
seperti di Makkah. Menjelang Leb-
aran ini beliau sudah menyiapkan be-
berapa kue-kue kering khas Lebaran 
seperti nastar, kaastengel, dan kue 
semprit. Bu Sylvi selalu menyempat-
kan diri untuk sibuk di dapur di sela-
sela pekerjaan lab pelajar S3 yang 
begitu padat. Tak lupa hidangan hari 
raya seperti opor, sambal goreng ati 
ampela, beserta lontong juga beliau 
masak sendiri. Untuk sholat Ied, be-
liau tidak pernah absen untuk meng-
hadiri sholat di Kedutaan Besar Ri di 
Den Haag. Seperti diketahui, Leiden 
adalah salah satu kota yang cukup 
dekat dengan Den Haag. Perjalanan 
dapat ditempuh dengan kereta atau 
tram dalam waktu relatif singkat. 
Bagi Bu Sylvi menjalanimomen 
Ramadhan dan Lebaran di Belanda 
cukup menyenangkan, masih bisa 
merasakan tradisi Lebaran seperti di 
Indonesia meskipun dengan suasana 
yang sangat berbeda.  

Meskipun jauh dari kampung hala-
man, keceriaan hari raya Idul Fitri 
masih dirasakan rekan-rekan Indo-
nesia yang tinggal di kota Nijmegen. 
Gema takbir kemenangan yang 
berkumandang di rumah salah satu 
rekan Indonesia mengawali acara 
sholat Ied di Minggu pagi. Sholat 
Ied yang diadakan sekitar pukul 9 
pagi, dihadiri oleh sekitar 40 orang 
muslim yang tinggal di Nijmegen 
dan sekitarnya. Selepas sholat dan 
bermaaf-maafan, hidangan khas 
Idul Fitri sudah menunggu. Ketupat 
dan lontong opor lengkap dengan 
sambal goreng hati dan telur balado 
ternyata mampu mengobati sedikit-
kerinduan akan kemeriahan Lebaran 
di tanah air. Selain hidangan khas 
Idul Fitri, ibu-ibu pengajian Kemuni 
dari Nijmegen juga menghidangkan 
berbagai kue dan snack-snack ringan 
sebagai pelengkap, seperti asinan 
bogor, bolu pandan, cheese cake, pu-
tri salju, nastar, dan beberapa snack 
lain. Acara juga dimeriahkan games 
dari rekan-rekan PPI Nijmegen yang 
sebagian besar berasal dari pelajar 
S1. Secara keseluruhan, merayakan 
Lebaran di Nijmegen cukup meriah 
dan memberikan warna tersendiri 
bagi rekan-rekan muslim yang merin-
dukan tanah air.  (Inna Ar) 
(foto: Oky Adrian, Bu Sylvie)
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Kutipan diatas merupakan salah satu 
bagian dari artikel Bung Hatta di 
majalah Daulat Ra’jat no 77 tertang-
gal 30 Oktober 1933. Artikel tersebut 
berjudul “Pemoeda Dalam Krisis”. 

Sebagaimana tulisan-tulisan Bung 
Hatta lainnya yang selalu menunjuk-
kan kegelisahannya pada kondisi 
Bangsa, tulisan tersebut dengan 
gamblang menantang kaum intelek-
tual muda Indonesia di masa itu un-
tuk bangkit dari zona kemapanannya. 

Tantangan itu diuraikan dalam 
paragraf penutup tulisannya yang 
berbunyi :
“Semoeanja ini haroeslah menjadi 
pertimbangan kepada pemoeda 
Indonesia jang mendapat didikan 
Barat. Sebab itu, ‘pemoeda dalam 
krisis’ berarti pemoeda terpaksa 
mengambil kepoetoesan : maoekah 
kembali poelang ke masjarakat 

sendiri? Dan disini tidak ada en-
twederoder! Tidak ada ini atau itu!”

Kegelisahan dan tantangan Bung 
Hatta diatas nampaknya masih be-
gitu relevan dengan kondisi Bangsa 
Indonesia hari ini. “Krisis” dan dilema 
yang dihadapi kaum muda intelek-
tual maupun kaum muda pada um-
umnya kurang lebih masih serupa. 

Dilema itu misalnya seputar per-
tarungan antara “idealisme” dan 
“pragmatisme” hidup yang harus 
dipilih ketika anak muda keluar dari 
bangku pendidikan. Ketika masih 
bergulat di dalam kampus, kaum 
muda dicekoki dan mencekoki di-
rinya dengan gagasan-gagasan besar 
tentang cara bernegara dan ber-
masyarakat yang ideal. 

Banyak diantaranya malah mence-
burkan diri menjadi aktivis per-

juangan dengan mengatasnamakan 
kepentingan rakyat. Demonstrasi, 
mengkritik, menghujat, propaganda 
hingga pembentukan opini menjadi 
makanan sehari-hari. 

Namun, ketika mereka lulus dari 
menara gading, tak lagi terdengar 
suara-suara kritis dan pencerahan 
yang sebelumnya diteriakkan dengan 
lantang. 

Mereka yang berjuluk aktivis pun 
menghilang ditelan kenikmatan 
duduk dalam birokrasi, menjadi 
politisi, pengusaha atau pegawai 
negeri. Jika kurang beruntung, 
mereka pun menjual intelektualitas 
dan idealismenya menjadi makelar 
kasus, mafia peradilan, mafia proyek 
dan pekerjaan lainnya untuk meng-
hilangkan status sebagai pengang-
guran. “Inilah realita hidup”, kata 
mereka kecut.

“…Didikan Barat superieur, karena ilmoenja teratoer dan techniknja tinggi. 
Terboekti djoega di Djepang jang mengambil didikan Barat oentoek pemoe-
koel Barat sendiri; terboekti djoega di Sovjet-Ruslang jang menjesoeaikan 

didikan Barat kepada toedjoean masjarakat sendiri…. Ilmoe mendidik peng-
etahoean dan pengetahoean mendjadi pangkal keberanian oentoek mem-
bantah apa jang salah dan menoentoet apa jang dipandang hak dan adil. 

Sebab itu, onderwijs jang sempoerna mesti melahirkan kaoem revolutionair 
dalam tiap-tiap masjarakat jang pintjang kedudukannja. Ini adalah soeatoe 

hoekoem alam…” 
(Mohammad Hatta, 1933)

KAUM MUDA (MAU) KEMANA?
Oleh : Yanu Endar Prasetyo*

(yanuendar@yahoo.com, www.duniayanu.blogspot.com )
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 Bukan hanya dilema pemuda aktivis 
pergerakan yang mewarnai “krisis” di 
negeri ini, dilema kaum muda intele-
ktual yang belajar di luar negeri juga 
mungkin sama. 

Banyak pemuda indonesia yang jeni-
us, brilian dan cemerlang dalam ilmu 
pengetahuannya tetapi tak kunjung 
kembali ke negeri sendiri. Sebabnya 
klasik, “mereka tak dihargai di dalam 
negeri, tak difasilitasi, dan tak men-
dapat itu atau ini”. 

Entah apakah saling tuding ini akan 
menyelesaikan masalah, yang jelas 
kondisi semacam ini menyebabkan 
negeri kita semakin kekurangan 
inspirator perubahan. Mereka yang 
berbakat dan seharusnya mampu 
menjadi “kaum revolutionair” bagi 
rakyatnya, justru terlalu asyik dan 
enggan bangkit dari zona nyaman-
nya. 

Pupus sudah harapan rakyat pada 
pribumi cerdas yang belajar di luar 
negeri ini, ternyata mereka lebih 
banyak mengejar kenyamanannya 
sendiri daripada mengambil resiko 
untuk memperbaiki kakacauan-kaka-
cauan di negerinya. 

Jika intelektual muda aktivis dan 
mahasiswa luar negeri disibukkan 
dengan dilema semacam itu, maka 
lain lagi krisis yang dialami pemuda 
di perkotaan dan desa-desa Indone-
sia. 

Ketika remaja dan muda-mudi di 
kota dilanda kegalauan luar biasa 
atas identitas dan jati diri mereka, 
maka muda-mudi di desa terhimpit 

struktur ekonomi yang memaksa 
mereka terhempas di pojok-pojok 
pabrik garmen dan tekstil yang pen-
gap dan terlempar menjadi pekerja-
pekerja ilegal ke luar negeri. 

Teknologi informasi dan komunikasi 
yang digdaya bukannya menolong 
mereka keluar dari krisis, melainkan 
malah mengikat mereka lebih kuat 
dalam jeratan konsumerisme dan he-
donisme. Jutaan kaum muda hidup 
tanpa tujuan yang jelas. 
Mereka menganggap lawan sebagai 
kawan, dan kawan sebagai la-
wan.  

Tengoklah para suporter bola yang 
sibuk baku hantam dengan kawan 
suporternya yang lain, pelajar yang 
tawuran dengan pelajar sekolah lain, 
hingga koruptor yang setiap hari adu 
arogansi dengan koruptor yang lain. 
Buntu.

Sadar atau tidak, akal sehat kaum 
muda kita terus digerogoti setiap 
hari. Pendidikan yang seharusnya 
mencerahkan dan menyehatkan akal 
justru menjadi mesin-mesin pem-
bunuh akal sehat setiap hari. 

Jika kawan-kawan PPI Belanda pu-
lang kembali ke negeri tercinta ini, 
maka jangan kaget jika komersialisasi 
pendidikan itu tidak hanya terjadi di 
perguruan tinggi, melainkan sudah 
sampai tingkat pendidikan usia dini. 
Bukan hanya itu, anak-anak muda 
juga dibunuh akal sehatnya dengan 
praktek-praktek penipuan nurani 
setiap hari. 

Mereka dengan mudah dimobilisasi 

elit penguasa demi selembar rupiah 
dan sepiring nasi. Akal sehat mati 
karena terus menerus melakukan 
sesuatu yang sebenarnya kita tahu 
itu tidak benar. Hipokritisasi berjalan 
massif di negeri ini. 

Kata dan perbuatan seolah dua hal 
yang berlainan dan tak wajib disa-
makan. Jika terus dibiarkan seperti 
ini, maka bukan mustahil kita tidak 
hanya sedang memproduksi sebuah 
negara gagal, melainkan juga gen-
erasi yang gagal.

Barangkali kita masih ingat den-
gan retorika dari Bung Karno yang 
termasyur itu, “berikan aku sepuluh 
pemuda, maka akan aku goncang du-
nia”. Pada kesempatan lain Proklam-
ator kita itu juga pernah berkata 
“barang siapa dicintai pemuda hari 
ini, maka ia akan menggenggam 
masa depan”.  

Betapa pemuda di mata Bung Karno 
dan Bung Hatta bernilai sangat 
strategis dan menjadi kunci menca-
pai kejayaan sebuah bangsa. Siapa 
yang mampu menunjukkan jalan 
bagi kaum muda ini, maka dialah 
yang berhak atas masa depan. Kaum 
muda kita tidak bisa dibiarkan men-
cari jalannya sendiri di tengah belan-
tara ketidakpastian: tanpa ideologi, 
tanpa cita-cita, tanpa kepemimpinan 
yang kuat. 

Masa depan Indonesia harus mampu 
diimajinasikan secara kuat, jelas dan 
tegas oleh para pemimpin bangsa 
(dan para calon pemimpin masa 
depan). 
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kredibilitasnya ditengah krisis moral 
yang melanda negeri, maka bukan 
tidak mungkin asa perubahan ke 
arah lebih baik itu masih menyala. 
Kaum muda Indonesia adalah po-
tensi yang siap digerakkan untuk per-
juangan mencapai kejayaan bangsa, 
tinggal kemauan dari para intelektu-
al, aktivis, dan pemimpin-pemimpin 
muda ini untuk menjadi inspirator 
dan teladan nyata bagi mereka. 

Kita membutuhkan lebih dari sepu-
luh pemuda untuk menjadi inspirasi 
dalam berprestasi, inspirasi dalam 
gerakan anti korupsi, inspirasi dalam 
penyelamatan bumi, inspirasi untuk 
kewirausahaan sosial, inspirasi 
dalam politik santun, dan inspirasi di 
berbagai bidang lainnya. 

Sialnya, kita tidak bisa menunggu 
inspirasi itu datang dari orang lain. 
Hanya ada satu pilihan: kita sendiri 
yang harus memulai.

No. 7 - September 2012 - Tahun III - Jong Indonesia

Jika memilih demokrasi, maka 
demokrasi seperti apa? Sejahtera 
seperti apa? Kebebasan seperi apa? 
Dan seterusnya. 

Dengan kemampuan menggam-
barkan tujuan perjuangan itu maka 
kaum muda ini akan lebih jelas per-
annya dalam memperbaiki kondisi 
bangsa saat ini. 

Selain penguatan imajinasi kebang-
saan yang dilakukan terus menerus, 
juga keteladanan dalam bersikap 
dan bertindak menjadi kebutuhan 
mendesak. Ikan busuk bukan dari 
ekornya, melainkan dari kepalanya. 
Jika pemimpin-pemimpin muda saat 
ini mau menjaga integritas dan

*Penulis adalah Peneliti di LIPI dan 
Penulis Buku “Mengenal Tradisi 
Bangsa”

*Penulis adalah Peneliti di LIPI dan 
Penulis Buku “Mengenal Tradisi 
Bangsa”
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Bahasa Hukum dan 
Alienasi Keadilan

Judul : The Voice of the Law in Transition: 
Indonesian Jurist and Their Languages, 
1915-2000
Penulis: Ab Massier
Penerbit: KITLV Press, Leiden 
Tanggal Penerbitan: 1 November 2008
Halaman: xxii + 301 
ISBN: 978 90 6718 271 3

Bagi mereka yang studi hukum, se-
jarah, politik berikut dengan sastra, 
buku yang dibedah ini sangatlah 
perlu dipahami, terutama tatkala 
‘bahasa’, khususnya ‘bahasa hukum’ 
mulai kerap dikesampingkan dalam 
literatur akademis. 

Buku ini menawarkan ketajaman 
analisis terkait dua kecacatan men-
dasar, dalam standar bahasa yang 
digunakan pemerintah dan kritisis-
menya itu sendiri.

Pertama, keduanya ditempatkan 
dalam suatu pendekatan instrumen-
tal terhadap bahasa, suatu pendeka-
tan yang melihat bahasa sebagai 
sebuah alat belaka oleh yuris, dan 
sebagai keperluan sekunder kon-
septual dalam menjalankan praktek 
hukum. 

Kedua, standar bahasa tersebut kian 
melemah sebagai dampak menurun-
nya pengetahuan mengenai bahasa 

Belanda, sebagai salah satu alat uta-
ma pengembangan bahasa hukum 
Indonesia yang notabene bersumber 
dari hukum Belanda.

Sesungguhnya buku dengan cover 
perhimpunan mahasiswa Indonesia 
di Belanda, dihasilkan dari karya 
disertasi penulis yang dipertahankan 
di Universitas Leiden (September 
2003), yang aslinya berjudul, “Van 
‘recht’ naar ‘hukum’; Indonesische 
juristen en hun taal, 1915-2000”. 

Oleh sebab itu, meskipun telah men-
galami penambahan dan penguba-
han agar semakin nyaman dibaca, 
standar penulisan akademik menjadi 
salah satu kelebihan dari buku ini.

Bab I memberikan pengantar konteks 
dari bagaimana isu bahasa hukum 
menjadi perdebatan yang menyita 
perhatian publik secara luas, baik di 
kalangan pemerintahan, akademisi, 
dan kaum yuris. 

Bab II mengeksplorasi suatu pandan-
gan yang lebih moderen mengenai 
bahasa dan hukum serta keterkaitan 
keduanya. Bagian yang cukup 
menarik ini diurai dalam dua bab 
berikutnya.

Rekaman penelitian sejarah dalam 
buku ini diawali pada masa kolonial 
di Hindia Belanda, yang mengawal-
inya di tahun 1915, dengan Bahasa 
Belanda sebagai bahasa resmi hu-
kum dalam ketetapemerintahannya. 
Kemudian dilanjutkan dengan desk-
ripsi mengenai pelarangan Bahasa 
Belanda di masa pendudukan Jepang 
yang pula berdampak pada penggu-
naan hukum di masa itu.

‘Revolusi bahasa’ dimulai saat 
terjadinya pergeseran penggunaan 
bahasa dari Belanda ke Indonesia, 
yang ditandai dengan lahirnya teks 
proklamasi dan naskah Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia 
(UUD) di tahun 1945. 
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Kedua produk ini merupakan hasil 
pemikiran para pendiri bangsa yang 
sama sekali bukan dihasilkan oleh 
ahli hukum Belanda, ataupun Jepang. 

Menariknya, menurut Harold Mun-
neke yang dikutip dalam buku ini, 
konstitusi saat itu telah menampil-
kan sejumlah fungsi penting untuk 
berdirinya Republik Indonesia, yang 
teksnya menyuguhkan penegasan 
suatu bangsa dan telah mengasum-
sikan adanya kedaulatan negara. 
Dan ini berhasil dirumuskan secara 
baik kewenangan negaranya dalam 
konteks diskursus hukum, termasuk 
memasukkan ketentuan simbol ben-
dera dan bahasa dalam Bab XV UUD 
(Ab Massier 2008: 179). 

Tentunya, produk hukum itu telah 
memberikan daya tarik untuk mem-
bangkitkan solidaritas sosial bangsa 
Indonesia. Berangsur-angsur, produk 
hukum peralihan maupun yang baru 
‘diindonesiakan’.

Dalam pendidikan hukum pun de-
mikian. Faculteit der Rechtsgeleerd-
heid en Sociale Wetenschappen 
(Fakultas Hukum dan Pengetahuan 
Masyarakat, Universitas Indonesia), 
mulai mengganti bahasa pengantar 
Belanda menjadi bahasa Indonesia di 
akhir tahun 1950. 

Tekanan dari kubu nasionalis, akh-
irnya pula memaksa para pengajar 
hukum dan profesor Belanda digan-
tikan oleh orang-orang Indonesia di 
awal tahun 1950an. 

Secara bertahap bahasa Belanda tak 
lagi dipergunakan di dalam perkulia-

han hukum di fakultas-fakultas hu-
kum maupun sekolah tinggi hukum 
lainnya (Ab Massier 2008: 203-204). 
Hingga akhirnya di tahun 1974, 
mulailah secara sungguh-sungguh 
bahasa hukum tersebut dipikirkan 
oleh pemerintah, melalui Simposium 
Bahasa dan Hukum.

Bab V sebagai bagian akhir buku ini, 
menjawab pertanyaan-pertanyaan 
kunci, khususnya mengapa para 
ahli dan praktisi hukum tidak begitu 
memperhatikan bahasa mereka 
lebih dari seperempat abad, dimana 
kelemahannya dalam memperguna-
kan bahasa hukum tersebut untuk 
ditemukan, dan apa 

Lebih tepatnya, buku ini memperbin-
cangkan soal sejarah bahasa dari 
hukum dan praktik pembahasanya di 
Indonesia.

Bahasa hukum, demikian alienat-
ifkah? 
Massier berargumentasi bahwa hu-
kum haruslah dilihat sebagai hal yang 
tak mungkin terpisahkan dengan 
bahasa yang dikreasinya. Dan buku 
ini sangat terang menjelaskan bahwa 
pendidikan serta praktek hukum 
menjadi penting dikaji. Tidak saja 
menyangkut peristilahan yang digu-
nakan dalam peraturan perundang-
undangan, melainkan pula terkait 
dengan bekerjanya bahasa tersebut 
dalam proses pendidikan, penulisan, 
pengucapan bahasa-bahasa hukum.

Misalnya, mengutip apa yang dike-
mukakan G.J. Resink, seorang yang 
membaca (belajar) hukum di Re-
chtshoogeschool (Sekolah Tinggi 

Hukum) di masa 1930an dan akh-
irnya menjadi profesor di Universitas 
Indonesia, publikasi terjemahan 
bahasa Melayu dari Wetboek van 
Strafrecht (Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, 1915) yang diterap-
kan untuk seluruh penduduk adalah 
babakan penting, karena menjadi 
kitab yang terbuka untuk pertama 
kalinya, mengikat dan dianggap tun-
tas terhadap segala keberatan atas 
penggunaan bahasa tersebut dalam 
konteks hukum. Dan kenyataannya, 
bagaimanapun kaum yuris tidak 
melakukan sesuatu atau tandingan 
apapun dengan terjemahan tersebut 
(Ab Massier 2008: 155).

Akhirnya, sedikitnya perhatian untuk 
bahasa Indonesia sebagai masa 
depan bahasa hukum dipersepsikan 
sama asal bahasanya yang kemudian 
berkembang di kemudian hari seba-
gai ‘tool of the trade’ (alat dagang) 
bagi para sarjana hukum, yang cela-
kanya, memposisikan sebagai ‘the 
law itself’ (hukum itu sendiri) (Ab 
Massier 2008: 156). 

Perhatian lebih serius mengenai ba-
hasa hukum, menurut penulisnya, di-
awali sejak tahun awal 1970an, atau 
persisnya saat Simposium Bahasa 
dan Hukum yang diselenggarakan 
oleh kerjasama Badan Pembinaan 
Hukum Nasional (BPHN) dan Uni-
versitas Sumatera Utara, pada 25-27 
November 1974 (Massier 2008:1). 

Simposium ini berskala nasional den-
gan fokus utama mengenai bahasa 
dan hukum. Saat itu, tidak sedikit 
pakar bahasa dan hukum datang, 
termasuk Profesor Soetan Moha-
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mad Sjah yang telah mempublikasi 
soal-soal bahasa hukum. Menteri 
Kehakiman saat itu, Mochtar Ku-
sumaatmaja, hadir dan berpendapat 
bahwa memang bahasa Indonesia 
tidaklah cukup memadai menjelas-
kan konsep-konsep hukum.

Meskipun mengindonesiakan bahasa 
hukum sebagai proyek yang belum 
tuntas, sebagian besar masyarakat 
Indonesia terlanjur merasakan 
bahwa bahasa hukum di Indonesia 
terlalu sulit dimengerti. Padahal, 
produk hukum seperti undang-
undang, berlaku dan mengikat bagi 
seluruh masyarakat termasuk bagi 
mereka yang tidak mengerti bahasa 
hukum. 

“Orang hukum-lah yang mengacau-
kan bahasa hukum. Mereka men-
erjemahkan bahasa hukum sesuai 
dengan kepentingan mereka masing-
masing,” tegas wartawan senior 
Karni Ilyas, pada peluncuran perdana 
Jurnal Hukum JENTERA dengan tema 
‘Bahasa Hukum’, di Jakarta (2002).

Bahasa hukum seolah menjadi alat 
alienasi dari upaya keadilan itu sendi-
ri, karena selain terlalu sulit untuk 
dimengerti, pula kuasa tafsir atas ba-
hasa. Juga kerapkali ditumpangi oleh 
kepentingan kekuasaan politik atau 
ekonomi tertentu, sehingga ia justru 
hadir memarginalisasi atau bahkan 
memanipulasi ketidakmengertian 
publik. Sementara di sisi lain, semua 
orang dianggap tahu hukum.

Jika kita telisik, sebenarnya kritik 
yang berkembang atas hukum dan 
penegakannya berhubungan erat 

dengan bahasa. Misalnya peng-
gunaan bahasa yang rumit, kalimat 
yang panjang, struktur gramatikal 
yang buruk, dan terminologi yang 
tidak ketat. 

Akibatnya, ketentuan hukum su-
lit dimengerti masyarakat awam, 
bahkan oleh penegak hukum. Kritik 
lainnya berkenaan dengan penyu-
sunan (drafting) ketentuan hukum 
yang ditengarai sebagai penyebab 
timbulnya multi tafsir atas ketentuan 
hukum.

Repotnya bagi awam, setiap orang 
dianggap tahu hukum atau undang-
undang (een ieder wordt geacht de 
wet/het recht te kennen). Ketidak-
tahuan seseorang akan hukum tidak 
dapat dijadikan alasan pemaaf atau 
membebaskan orang itu dari tuntu-
tan hukum (ignorantia iuris neminem 
excusat/ignorance of the law excuses 
no man).

Melengkapi Literatur
Buku ini hadir sesungguhnya untuk 
memberikan pemahaman perkem-
bangan konteks sejarah bahasa 
hukum yang selama ini kurang begitu 
diperhatikan. 

Cukup unik, di tengah keringnya 
pemahaman konteks tersebut, reka-
man sejumlah wawancara dalam 
buku ini memberikan fakta bahwa 
pada perkembangannya kini keahl-
ian mahasiswa dan akademisi untuk 
berbahasa Belanda berkurang dalam 
pendidikan tinggi hukum, justru 
sebaliknya, kerapkali melakukan 
pengutipan-pengutipan bahasa 
Belanda. 

Alasannya sederhana, prestisius, 
apalagi bila mereka para ahli hukum 
itu bisa berbahasa Belanda!
Dari sudut literatur, buku ini pula 
semakin melengkapi absennya kajian 
bahasa dalam dua buku sejarah 
peralihan hukum, yakni “Dari Hu-
kum Kolonial Ke Hukum Nasional: 
Suatu Kajian Tentang Dinamika 
Sosial-Politik Dalam Perkembangan 
Hukum Selama Satu Setengah Abad 
Di Indonesia, 1840-1990” yang ditulis 
Soetandyo Wignyosoebroto (1994) 
dan “The Leiden Legacy: Concepts of 
Law in Indonesia”, yang ditulis Peter 
Burns (Leiden: KITLV, 2004).

Sebagai akhir, apa yang perlu dike-
tengahkan dalam catatan Massier 
bahwa hukum dibangun di atas 
bahasa, tanpa bahasa hukum tiada. 
Jelaslah bahwa bahasa merupakan 
salah satu sarana utama penegakan 
hukum dan kepastian hukum. 

Alat-alat bantu bahasa, seperti ka-
mus hukum sangat sedikit dan tidak 
beredar luas, sehingga kesepakatan 
pemahaman atas kata/terminologi 
tidak kunjung tercapai. Tentu tak 
mudah dan singkat untuk mem-
benahinya, namun haruslah dimulai  
dari penyelenggara negara dan pula 
peran pendidikan tinggi hukum un-
tuk memastikan dokumen-dokumen 
hukum disusun dengan bahasa yang 
jelas, mudah dimengerti.

* R. Herlambang Perdana Wiratra-
man
Dosen di Fakultas Hukum Unair, ma-
hasiswa program Doktor Ilmu Hukum 
di Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
Universiteit Leiden
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Kami hadir memenuhi undangan 

dari Universitas Sains dan 

Teknologi Jayapura (USTJ) untuk 

berbagi ilmu sedikit tentang 

pentingnya kuliah sampai ke luar 

negeri dan memberikan motivasi 

untuk setiap anak bangsa mau 

melanjutkan kuliah setinggi – 

tingginya.  

Kami memulai memberikan 

kuliah tamu  jam 2 siang. 

Seharusnya kuliah tamu selesai 

jam 4 sore, namun kami ditahan 

oleh para mahasiswa di Papua 

untuk terus melanjutkan diskusi 

sampai larut malam sehingga 

panitia juga harus menyediakan 

makan malam untuk peserta hari 

itu. 

Di saat kami hendak beranjak 

keluar ruangan, Prof. Ken 

didatangi tiga orang mahasiswa. 

Sambil menyodorkan tangan ke 

Prof. Ken, mereka berujar 

“Karena bapak, kami bangga jadi 

orang Indonesia”. 

Saya tepat berdiri di samping 

Prof. Ken kala itu. Pemandangan 

tadi membuat saya merasa takjub 

dan kagum. Kenapa? Karena 

ilmuwan, peneliti, dosen yang 

ada di luar negeri dengan segala 

prestasinya bisa membakar rasa 

nasionalisme orang yang melihat 

dan mendengarnya.  

Nasionalisme, yang selalu 

berusaha dikobarkan sekuat 

tenaga melalui pidato para 

pejabat, iklan di media yang 

mahal atau retorika yang 

berbuih; justru terkadang 

dianggap sebagai angin lalu. Tapi 

ternyata membangkitkan 

nasionalisme  tidak terlalu sulit, 

dia dapat hadir melalui 

kebanggaan akan prestasi dan 

pencapaian orang Indonesia di 

luar negeri. 

Kurang lebih alasan-alasan tadi 

yang mendorong banyak rekan-

rekan berusaha sekuat tenaga 

membuat Ikatan Ilmuwan 

Indonesia Internasional (I-4) 

berdiri dan melakukan beragam 

langkah kecil di masyarakat untuk 

dunia pendidikan dan penelitian 

Saya ingin memulai tulisan ini dengan sebuah pengalaman sederhana yang begitu berkesan buat saya.  

Pada tahun 2009, saya berkesempatan menemani Prof. Dr. Ken Soetanto (Guru besar di Waseda University 

di Jepang), Prof. Dr. Yow Pin Lim (Dosen dari Brown University di Amerika Serikat) dan Dr. Suhendra (Peneliti 

dari BAM di Jerman) ke Jayapura, sebuah kota yang terletak sangat jauh di bagian timur Indonesia. 

 

Oleh: Achmad Aditya *  
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di Indonesia. 

Gagasan ini mungkin terkesan 

utopis dan retorik, tapi idealisme 

dan cita-cita harus dibangun oleh 

sebuah utopisme. Gagasan harus 

ideal sehingga semua orang yang 

sepandangan dan juga se-ide 

dengan gagasan tersebut akan 

mengeluarkan kemampuan 

terbaiknya. Gagasan yang ideal 

mendorong kita untuk mau 

bekerja keras mencapai cita-cita 

dari gagasan itu.  

Selama tiga tahun lebih berada di 

organisasi I-4, saya menjadi 

semakin belajar seluk beluk 

permasalahan penelitian di 

Indonesia dan bagaimana 

menjembatani peneliti Indonesia 

di dalam dan di luar negeri. Dari 

berdiskusi langsung dengan para 

peneliti dan dosen Indonesia di 

luar negeri, saya melihat betapa 

hebatnya potensi yang bisa 

dibangun jika saja mereka 

diberikan kesempatan untuk 

berkarya di Indonesia. 

Seorang dosen Indonesia di 

Amerika Serikat ternyata selama 

beberapa tahun terakhir menjadi 

konsultan energi untuk 

pemerintah Amerika Serikat. 

Seorang dosen Indonesia di Swiss 

mengerjakan projek PBB untuk 

pengembangan pedesaan. 

Seorang dosen di Australia 

terlibat penangan permasalahan 

sosial antara suku pendatang dan 

suku asli di Australia, dan masih 

banyak lagi.  

Ada sebuah tanda tanya besar 

yang muncul: lalu kenapa mereka 

tidak mengimplementasikan 

ilmunya di Indonesia? 

Tentu ini bukan sekedar 

permasalahan administrasi dan 

birokrasi; bukan permasalahan 

infrastruktur, bukan 

permasalahan kesejahteraan. Tapi 

bagaimana menempatkan seluruh 

potensi peneliti, dosen dan 

inovator Indonesia di luar negeri 

ke dalam kerangka pembangunan 

Indonesia di dalam negeri.  

Artinya perlu ada keseriusan dan 

kerja keras bersama, bukan hanya 

pemerintah, tapi juga pihak 

swasta, universitas, lembaga 

pengetahuan dan LSM di 

Indonesia untuk menarik potensi 

besar ini kembali ke Indonesia. 

Menarik potensi besar ini tentu 

tidak harus dengan merelokasi 

mereka kembali ke Indonesia. 

Menarik potensi ini berarti 

memaksimalkan keahlian dan 

kemampuan mereka untuk 

pengembangan pembangunan di 

Indonesia. Prosesnya tidak bisa 

instan dan pragmatis, tapi harus 

terencana dan 

berkesinambungan. 

Meyakinkan para peneliti, dosen 

dan inovator Indonesia di luar 

negeri yang terkadang sudah 

puluhan tahun menghabiskan 

waktunya di luar negeri memang 

bukan proses mudah, tapi harus 

kita mulai.  

Pembangunan yang berdasarkan 

pada triple helix yang pernah 

digagas ketika Pak Kusmayanto 

Kadiman menjadi Menristek tidak 

boleh menjadi sebuah jargon, tapi 

harus menjadi implementasi 

program yang memang dijalankan 

dan diawasi sampai ke level 

teknis. 

Bangsa Indonesia memiliki 

populasi lebih dari 200 juta jiwa, 

merupakan negara dengan jumlah 

penduduk terpadat ke-empat di 

dunia. Penduduk tersebut berarti 

pangsa pasar dari produk-produk 

Indonesia. Penduduk tersebut 

berarti tenaga kerja yang sangat 

besar untuk memajukan industri 

dalam negeri. Ilmuwan, peneliti, 

dosen dan inovator Indonesia di 

luar negeri memiliki tanggung 

jawab untuk mampu 

meningkatkan kualitas produk 

barang buatan Indonesia sehingga 

produk buatan Indonesia tidak 

hanya merebut pangsa pasar 

dalam negeri, tapi juga memiliki 

kualitas ekspor yang bersaing di 

dunia internasional.  Karena 

bangsa kita sangat mampu 

membuat barang berkualitas 

No. 7 - Septermber 2012 - Tahun III - JONG INDONESIA 

24______________________________________________________________________________   



Internasional. 

Saya memberikan judul yang 

provokatif untuk tulisan ini, 

karena saya yakin, perlahan tapi 

pasti bangsa Indonesia sedang 

menapaki perlahan jalan 

kebangkitannya.  

Perhimpunan Pelajar Indonesia 

(PPI) di berbagai belahan negara 

perlahan tapi pasti terus 

berkoordinasi satu sama lain 

dan terus merumuskan ide-ide 

implementatif di Indonesia. 

Beragam organisasi keilmuwan 

di luar negeri mulai makin 

intensif membangun komunikasi 

dengan organisasi keilmuwan 

didalam negeri.  

Sekali lagi ini bukan proses yang 

instan dan bim salabim, akan 

perlu waktu. Namun perlahan 

tapi pasti kita terus bergerak ke 

kebangkitan Indonesia. Dengan 

semangat tersebut kita berani 

menatap masa depan dengan 

optimis, bahwa suatu hari nanti 

Indonesia akan mencengkeram 

dunia. 

*) Penulis adalah kandidat doktor 
bidang kelautan dari Universitas 

Leiden di Belanda dan Direktur 
eksekutif Ikatan Ilmuwan Indonesia 

Internasional (I-4) 
www.i-4.or.id  

“Ilmuwan, peneliti, dosen dan 
inovator Indonesia di luar negeri 
memiliki tanggung jawab untuk 
mampu meningkatkan kualitas 

produk barang buatan Indonesia. 
di dunia internasional.” 
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Pulau Rambut merupakan satu pulau dalam 

gugusan Kepulauan Seribu yang dijuluki Kerajaan 

Burung, luas area 45 hektar, 50%nya hutan 

mangrove dan sisanya hutan daratan dan rawa. 

Selain itu, ketika menjelajah di sana tidak akan 

ditemukan warung dan penginapan, karena pulau 

ini tidak berpenduduk.  

Bagi sebagian orang, kawasan ini mungkin dianggap 

tidaklah menarik. Hutan dengan pepohonan lebat, 

vegetasi lantai, rawa berlumpur, ular berbisa yang 

sewaktu-waktu muncul di cabang pohon, dan 

biawak melata dari semak-semak. Kawasan ini 

memang bukan untuk wisata biasa. Lalu mengapa 

ada sekelompok orang rela repot antri untuk men-

daftar ke sana? 

Area konservasi Pulau Rambut oleh Pemerintah 

Indonesia ditetapkan sebagai cagar alam burung. 

Tidak semua orang bisa berkunjung bebas di sini. 

Untuk memasukinya perlu mengantongi surat sakti 

dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Jakarta. 

Sebuah perjalanan yang perlu perencanaan jauh 

hari untuk mengurus ijin agar bisa masuk ke lokasi 

wisata alam yang dilindungi ini. Pada keadaan biasa, 

diperkirakan sekitar 20.000 burung hidup di pulau 

Sunset dan Sunrise Sempurna di Kerajaan Burung 

Oleh: Nur Laeliyatul Masruroh*  
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ini. Bahkan, di bulan Maret sampai September, 

jumlah itu meningkat hingga 50.000 burung. Burung-

burung itu diperkirakan datang dari Australia. 

Beruntung sekali teman-teman Keluarga Alumni 

Universitas Gadjah Mada (Kagama) yang tergabung 

dalam kelompok Fotografi Kagama mengadakan 

Photography Gathering, pada 26-27 Mei 2012 

mendapatkan akses melakukan perjalanan wisata 

alam ke sana sehari semalam. 

Ketika kapal mendarat di dermaga, mereka disambut 

hilir mudik burung-burung dari puluhan marga di 

kelas Aves. Namun, sayang sekali sampah plastik juga 

berserakan di bibir pantai, sampah kiriman dari 

sungai Jakarta. Kegiatan yang dilakukan oleh pecinta 

fotografi tersebut adalah bersih pantai, tanam 

bakau, dan birdwatching.  

Haris Yunanto, salah satu peserta alumni Fakultas 

Kehutanan, menuturkan berhasil memotret sekitar 9 

jenis burung, yaitu Bangau Bluwok, Pecuk Ular, 

Cangak Abu, Pecuk Padi, Elang Laut, Kuntul, Kowak 

Malam, Gegajahan Besar, dan Cikalang. 

Burung-burung tersebut bisa kita lihat bebas 

beterbangan di udara, di atas deburan ombak, 

berenang di tepi laut, di pepohon pinggir pantai atau 

juga di ranting tertinggi pohon kepuh di tengah 

hutan. Di tengah hutan bakau terdapat menara 

pandang sebagai tempat strategis mengamati 

burung dengan jangkauan lebih luas.  

Di dasar hutan yang sebagian berawa, puluhan 

spesies biawak (Varanus salvator), ular piton (Phyton 

reticulatus) dan ular cincin emas (Boiga dendrophila) 

melata, menunggu burung-burung muda yang masih 

belajar terbang terjatuh untuk dimangsa. Burung-

burung biasanya muncul lebih banyak pada sore hari. 

Untuk menjelajah hutan, di pulau ini telah dibangun 

trek ke berbagai arah, lengkap dengan papan arah, 

termasuk arah menuju menara pandang. Tempat 

berkontruksi besi ini memiliki ketinggian yang cukup 

membuat jantung berdebar ketika menaikinya. 

Namun di atas sana, pemandangannya sangat indah. 

Dari atas menara pandang dengan ketinggian kira-

kira sama dengan pohon kepuh dewasa, nampak 

tajuk-tajuk pepohonan yang hijau lebat dikelilingi 

laut, dibalut matahari yang cerah, burung-burung 

beterbangan atau duduk di ranting, bergerombol 

atau sendirian pulang ke sarang.  Saat itulah kita bisa 

menikmati surga yang tersembunyi di sebuah titik di 

Indonesia. 

Untuk istirahat malam, para pecinta fotografi 

tersebut mendirikan tenda dan sebagian tidur di pos 

jaga. Sedangkan makanan didatangkan dari pulau 

lain terdekat, pulau Untung Jawa, menggunakan 

boat kecil. Momen yang jangan sampai terlewatkan 

adalah sunset dan sunrise.  

Debur ombak yang kencang, laut perpadu langit, 

siluet tajuk pohon, disinari cahaya matahari yang 

mulai tenggelam ataupun perlahan terbit, dan 

disempurnakan dengan hilir mudik sekelompok 

burung terbang. Sunset dan sunrise yang sempurna 

ini bisa ditemukan di sana. 

Menurut Wild Life Indonesia, beberapa daftar 

penghuni suaka ini adalah kepodang (Oriolus 

chinensis), dara laut (Steanidai), bluwok/

walangkadak (Ibis cinercus), cangak abu (Ardea 

cinerea), cangak merah (Ardea purpurea), raja udang 

(Alcedinidae), kowak malam (Nycticorax nycticorax), 

kowak merah (Nycticorax saledonicus), alap alap 

putih/tikus (Elanus hypoleucus), culik culik (Edynamis 

scolopacea), kalong (Pteropus), elang bondol 

(Haliastur indus), gagak (Corvus), bangau tong tong 

atau merabu (Leptoptilos javanicus), kucing hutan, 

srigunting, biawak, pelung mandar, pecuk padi 

(Phalacrocorax sulcirostris), pecuk ular (Anhinga 
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melanogaster), blekek, blekek kembang, mliwis 

kembang, roko roko (Plegadis falcinellus), mliwis, 

kuntul bangau putih, ibis putih, pelatuk besi, ular 

phyton (Python reticulatus), dan ular cincin emas 

(Boiga dendrophila). 

Selain dihuni oleh burung air endemik Indonesia, 

Pulau Rambut juga menjadi tempat persinggahan 

burung migran. Pulau ini sudah menjadi area 

konservasi sejak zaman Belanda dan dilindungi 

Undang-undang sehingga surga ini hingga kini aman 

dari tangan kotor manusia. Sebagai area konservasi, 

Pulau Rambut turut membangun citra keindahan 

Kepulauan Seribu, sehingga Kepulauan Seribu 

menjadi satu dari 10 tempat wisata favorit versi 

Majalah National Geographic.  

 

Depok, Juni 2012 

*Penulis adalah jurnalis dan alumni Fakultas 
Biologi, Universitas Gadjah Mada  

A B 

E 

C 

D 

A: Kawanan burung di atas pohon (sumber: Hendri Bun-

drawan), B: Dilihat dari dekat (sumber: Eko SHP), C: Pu-

lau Rambut tanpa sampah, D: Pemandangan dari 

menara pandang (C dan D, sumber: Novian W.), E: Mem-

bidik sunrise di Pulau Rambut (sumber: Yassir SA) 
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Perkumpulan Angklung Eindhoven 
didirikan atas dasar satu keinginan 
untuk melestarikan salah satu alat 
musik tradisional Indonesia yaitu 
angklung. 

Dimotori oleh Desire Abdurrahim 
dan Ida Soesanti di tahun 2010, 
pelajar Indonesia di kota Eindhoven, 
Belandaberkumpul dan berinisiatif 
untuk mendirikan Perkumpulan 
Angklungdi bawah payung PPI Eind-
hoven.

Dalam perjalanan nya, Angklung 
Eindhoven telah mengepakkan 
sayapnya dari panggung ke pang-
gung, hingga lebih kurang 15 per-
tunjukan, diantaranya tampil di 
Pasar Malam Indonesia (2012), Ariba 
Eindhoven (2011), dan Made in 
Indonesia(2012). Pertunjukan Ang-
klung Eindhoven yang terkini telah 

diadakanpada tanggal 9 Juni 2012 
yang lalu, bertajuk “Van Verleden tot 
Heden”, dilaksanakan di Muziekge-
bouw Frits Philips, Eindhoven. 

Disampingsebagai konser perdana, 
konser Angklung Eindhovenpada 
tanggal 9 Juni 2012 tersebut juga 
merupakan bagian penutupan dari 
acara Asia Week Eindhoven 2012. 

Konser “Van Verleden tot 
Heden”diawali dengan memainkan 
repertoarklasik karya-karya populer 
Bach, Strauss, dan Tchaikovsky, sep-
erti ‘Minuet in G’, ‘An der Schonen 
Blauen Donau’, dan ‘Swan Lake’. Rep-
ertoar tersebut berhasil dibawakan 
dengan megah oleh angklung Eind-
hoven dan memukau para penonton 
di Muziekgebouw Frits Philips.

Penampilan yang selanjutnya adalah 

baritone Dody Soetanto yang mem-
bawakan ‘Avant de Quitter ces Lieux’, 
sebuah lagu Perancis karya Charles 
Gounod. Disusul dengan repertoar 
“Va Pensiero” yang dinyanyikan oleh 
Once Again vrouwenkoor.Hingga 
akhirnya, konser sesi pertama ditu-
tup denganlagu dari Italia, ‘Funiculli 
Funicula’, yang dinyanyikan dengan 
sangat energik oleh kolaborasi antara 
paduan suaraOnce Again vrouwen-
koor, baritone Dody Soetanto, dan 
Willem de Beer.

Disamping repertoar klasik, lagu-lagu 
tradisional Indonesia pun sukses 
dibawakan oleh Angklung Eindhoven. 
Lalayaran dari Jawa Barat membuka 
pertunjukkan di sesi kedua dan diiku-
ti berturut-turut dengan medley lagu 
Maluku, seperti ‘Nona Manis’, ‘Ayo 
mama’, ‘Rasa Sayange’, dan ‘Yamko 
Rambe Yamko’ dari Papua. ‘Janger’,

Angklung Indonesia 
Bergema di Eindhoven
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 lagu dari Bali dibawakan untukmen-
giringi tarian Bali yang juga tampil di 
konser Angklung Eindhoven tersebut.
Lagu-lagu tradisional Indonesia yang 
dibawakan dengan apik oleh Ang-
klung Eindhoven tersebut mampu 
membangkitkan suasana nasional-
isme kebangsaan dan mampu men-
unjukkan kekayaan budaya Indonesia 
yang terbentang dari Sabang sampai 
Merauke.

 Angklung Eindhoven juga sempat 
membawakan lagu-lagu populer dan 
lagu-lagu Belanda,mengiringi vokal 
Dody Soesanto, Willem de Beer, 
maupun Once Again vrouwenkoor. 
Beberapa lagu Belanda yang sempat 
dimainkandi konser tersebut antara 
lain ‘Brabant’ dan ‘Tulpen uit Am-
sterdam’. 

Ketika membawakan lagu ‘Tulpen uit 

Amsterdam’, dirijen Ida Soesantisem-
pat mengajak para penonton untuk 
bernyanyi bersama paduan suara. 
Hal tersebut mampu menambah 
semarak suasana konser.Kemudian, 
Angklung Eindhoven bersama den-
gan Willem de Beer membawakan 
lagu ‘New York-New York’dibawah 
aransemen Ida Soesanti dan Desiree 
Abdurrachim untuk menutup acara.

Tepuk tangan meriah terdengar 
dari seluruh sudut ruang konser. 
Nampak pula beberapa penonton 
memberikanstanding appluse. 
Lagu ‘Bengawan Solo’kemudian 
dimainkan sebagai track tamba-
han.

Secara keseluruhan, penampi-
lan perdana konser Angklung 
Eindhoven nampak menarik dan 
sukses memukau penonton di 
Muziekgebouw Frits Philips, Eind-
hoven.

Angklung, alat musik sederhana 
yang terbuat dari bambu terse-
butterbukti dapat dimainkan 
untuk mengiringi lagu tradisional, 
lagu populer, maupun lagu klasik. 
Salut dan sukses selalu untuk 
rekan-rekan Angklung Eindhoven. 
Mari kita lestarikan kekayaan 
budaya Indonesia! 

Info lebih jauh tentang angklung 
Eindhoven: 
www.angklungeindhoven.com.

(Inna Ar, Akhirta A.)
(Foto: Oky Adrian)
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GroensCup merupakan kompetisi 
olahraga tahunan yang diseleng-
garakan oleh  Perhimpunan Pelajar 
Indonesia (PPI) Groningen. Kompetisi 
olahraga ini sudah diselenggarakan 
sejak tahun 2002.

BERSUARA, Bersama Jadi Juara men-
jadi tagline untuk kegiatan Groens-
cup di tahun ke-11 ini. Bertempat 
di ACLO SportCentrum, Groningen, 
pada tanggal 26-27 Mei 2012 yang 
lalu, tercatat ada tujuh belas peserta 
yang berkompetisi dalam berbagai 
cabang olahraga Groenscup, ter-
masuk didalam nya kontingen tuan 
rumah, PPI Groningen. 

Pada hari Sabtu (26/5), acara Groens-
cup 2012 dibuka dengan kata sambu-
tan dari ketua pelaksana GroensCup 
2012, Mekhdi Ibrahim Johan, dan 
ketua PPI-Groningen, Hengky Prawo-
to. Kemudian setelahnya dilanjutkan 
dengan kata sambutan dari Atase 
Pendidikan KBRI-Den Haag, Ramon 
Mohandas. 

Dalam sambutannya, Ramon meny-
ampaikan ucapan terima kasih dan 
menyambut gembira pelaksanaan 
Groenscup 2012. Ramon juga berpe-

san supaya semua kontingen tetap 
menjunjung tinggi sportivitas. Seusai 
menyampaikan kata sambutan, 
Ramon secara resmi membuka acara 
Groenscup 2012 yang disambut 
dengan tepuk tangan meriah para 
kontingen. 

Sebelum kompetisi dimulai, terdapat 
persembahan berupa lagu dan tari 
tradisional, Saman, yang dipentaskan 
dengan begitu apik oleh tuan rumah. 
Sebagai salah satu acara kebanggaan 
pelajar dan mahasiswa Indonesia di 
Groningen, Groenscup banyak dimi-
nati oleh perhimpunan pelajar dan 
masyarakat Indonesia di Belanda dan 
sekitarnya, termasuk Belgia. 

Groenscup 2012 bertujuan sebagai 
ajang menjalin persahabatan antar 
pelajar dan masyarakat Indonesia 
di Belanda dan sekitarnya, sekali-
gus menyambut dan memeringati 
Hari Pendidikan Nasional dan Hari 
Kebangkitan Nasional. 

Di tahun yang ke-11 ini ada tujuh 
cabang olahraga yang dipertanding-
kan, yaitu badminton, basket, capsa, 
catur, futsal, panco, dan tenis meja.
Sabtu (26/5), tujuh cabang olah-

raga berlangsung secara parallel di 
beberapa hall di ACLO Sportcentrum. 
Pertandingan futsal dan badminton 
dilaksanakan di Koosduipenhal dan 
Struikhal. Sementara itu, pertand-
ingan cabang basket dan tenis meja 
diselenggarakan di Hagehal dan Zaal 
1. Pertandingan panco, capsa dan 
catur dilaksanakan di cafeteria ACLO.

Setiap pertandingan berlangsung 
kompetitif dan ketat. Para peserta 
menunjukkan performa terbaiknya 
untuk mendapatkan gelar juara. 
Bukan hanya peserta yang terlibat 
secara aktif, tapi para supporter pun 
tidak kalah aktif dalam menyeman-
gati tim favorit masing-masing.

Bagi para kontingen dari luar Gronin-
gen yang menginap, panitia menye-
diakan akomodasi dengan biaya yang 
relatif murah, yaitu 5 euro/orang/
malam, bertempat di kamar pelajar 
atau rumah masyarakat Indonesia di 
Groningen. 

Di acara Groenscup 2012 kali ini juga 
dilangsungkan bazaar makanan dan 
panganan khas Indonesia. Para ma-
hasiswa dan masyarakat Indonesia di 
Groningen menjual beragam
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makanan yang dijejer di Café ACLO 
Sportcentrum.

Pertandingan hari pertama Groens-
cup, berlangsung dari pukul 13.00 
hingga 21.00 dan dilanjutkan pada 
hari Minggu (27/5) mulai pukul 
11.00. 
Setelah melalui perjuangan selama 2 
hari, akhirnya di hari Minggu (27/5) 
Groenscup 2012 resmi ditutup. 
Upacara penutupan.  dihadiri oleh 
Dubes RI untuk Kerajaan Belanda, 
Ibu Retno L.P. Marsudi. 

Sebelum acara ditutup, dilaksana-
kan penyerahan piala kepada para 
pemenang masing-masing cabang 
dan juara umum Groenscup 2012. 
Masyarakat Badminton Indonesia 
(MBI) Belanda berhasil mengumpul-
kan piala terbanyak dan poin terting-
gi, sehingga mereka berhasil mer-
ebut juara umum Groenscup 2012 
dan berhak membawa piala juara 
umum dan piala bergilir J.E. Habibie. 

Piala diserahkan oleh koordinator 
olahraga masing-masing cabang, 
sementara piala juara umum diserah-
kan oleh Dubes RI, Retno L.P. Mar-
sudi, yang sekaligus resmi menutup 

acara Groenscup 2012.

Dengan diselenggarakannya Groens-
Cup di setiap tahunnya, diharapkan 
terjalin kebersamaan dan persau-
daraan dari seluruh masyarakat 
Indonesia di Belanda pada khususnya 
dan di Eropa pada umunya. Seman-
gat juang dan sportivitas pun dapat 
terbangun. 
GroensCup 2012: Bersuara, Bersama 
jadi Juara!! 

Berikut ini adalah daftar pemenang 
juara I dan juara II Groenscup 2012:
• Bulu tangkis tunggal putra: Juara 1: 
Brian (MBI Belanda); Juara 2: Habib 
(Delft)
• Bulu tangkis tunggal putri: Juara 1: 
Linda (Delft); Juara 2: Candra (Belgia)
• Bulu tangkis ganda bebas: Juara 1: 
Brian dan Agus Jailani (MBI); Juara 2 
Ismail Husain dan Agus Yap (MBI)
• Tenis Meja : Juara 1: KBRI; Juara 2: 
Groningen
• Capsa: Juara 1: Meira (Belgia); 
Juara 2: Nandana (Groningen)
• Panco putra: Juara 1: Hafidz 
(Groningen); Juara 2: Fanny Lintong 
(Groningen)
• Panco putri: Juara 1: Euginia (Ni-
jmegen); Juara 2: Olvah (Groningen)
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• Catur: Juara 1: Deni (KBRI); Juara 2: 
Adhi Wibawa (Groningen)
• Bola Basket: Juara 1: Den Haag; 
Juara 2: Amsterdam
• Futsal: Juara 1: Diemen; Juara 2: 
Arnhem

Text: Bening Mayanti, Winarto



 

Oleh: Riany Ananti Musfira 

Wageningen, Belanda. 16 Agustus 2011. 

Seorang gadis tampak tekun mempelajari 

deretan rumus dan rangkaian kata yang 

menjelaskan teori dibaliknya. Sesekali 

tangannya tampak menggaruk-garuk kepala 

gelisah. Hela nafas bersaing dengan kuap 

kantuk. Malam itu, ia belajar di perpustakaan 

kampus, berusaha memahami hal-hal yang 

tidak ia kuasai. Besok ada ujian ulangan, 

setelah sebelumnya sang profesor 

memberikan nilai kursi terbalik di mata kuliah 

ini.  

Sialan.. sialan.. sialan. Gua ngantuuuuk. Apa 

nyerah aja ya, bilang sama dosennya gua ga 

sanggup gitu? Ngga ngerti. Ngga tau mesti 

ngapain sama soal ujian besok. Apa nulis “Ik 

weet het niet” di setiap nomornya? Hahaha.  

Ngga lucu ah. 

Ia tersenyum. Sedetik kemudian matanya 

mulai berkaca-kaca. Menyerah tidak ada di 

kamusnya selama ini, mau seberat apapun 

masalah yang dihadapi. Entah seberapa 

banyak air yang mengalir dari matanya. Ia 

harus lulus, demi orang-orang yang dicintainya 

di tanah air Indonesia.  

Ah, Indonesia.. Kamu apa kabar? 

Matanya mulai menerawang. Teringat segala 

kenyamanan dan senyum hangat keluarga 

yang ditinggalkan. Teman-teman yang mengisi 

hari-harinya. Gelak tawa dan air mata yang tak 

tergantikan. Tukang bakso langganan yang 

setia menawarkan, “Mau abang sisain 

tulangnya ngga, neng?” 

Air mata mulai berjatuhan satu demi satu, te-

tapi kemudian dengan cepat disekanya. Ia 

memaksakan diri tenggelam kembali dalam 

bacaannya semula. 

 

Sumber: http://pitikjowo.deviantart.com/art/merdeka-atau-mati-133919793 
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 Kecamatan Ciampea, Bogor. 17 Agustus 

2011. 

“Taaa, bangun atuuuh! Bantuin mamah 

gorengin pisang nih! Mamah mau siap-siap 

mandi terus shubuh!” 

“Sita masih ngantuk, mah... Semalem abis 

baca buku sampe jam dua..” 

“Ya atuh kenapa sih pake baca baca buku 

segala? Buku darimana?” 

“Teh Rindu, mah.. Kemaren ngasih katanya 

hadiah ulang tahun..” 

“Oiya kamu teh ulang tahun ya sekarang? 

Mamah lupa.. Kamu mau mamah masakin 

apa? Goreng ayam?” 

“Ngga apa-apa mah, Sita pengen.. mmm..” 

“Apa?” 

“Pengen lanjutin sekolah ke SMP, mah...” 

Keheningan panjang tercipta diantara 

keduanya. 

“Sita kan tau, Mamah teh belom dikasih rejeki 

sama Gusti Allah. Abah kamu main judi terus. 

Ade kamu masih kecil. Mamah harus jualan 

gorengan, nanti kalo mamah jualan, ade 

kamu siapa yang jagain kalo kamu sekolah?” 

Sita diam seribu bahasa.  

“Tapi mah, kata teh Rindu, sekolah penting 

supaya pinter. Nanti kalo Sita udah pinter, Sita 

bisa ajarin ade juga supaya pinter. Kalo udah 

pinter, Sita bisa kerja, dapet uang buat 

mamah. Teh Rindu bilang mau bantuin Sita 

supaya bisa sekolah lagi.” 

Mamah tertegun. Lehernya tercekat. 

“Iya, neng. Sekarang bantuin emak goreng 

pisang dulu ya. Abis itu kamu shubuh terus 

suapin sama mandiin ade kamu. Udah gitu 

tolong beliin sayur di pasar depan. Mamah 

mau sekalian goreng bakwan banyakan, hari 

ini kan ada upacara di lapangan, pasti rame.” 

Sita tahu mimpinya sia-sia. Matanya mulai 

berair. 

“Iya, mah..” 

 

Kecamatan Dramaga. 17 Agustus 2011. 

“Buruan Dang! Kalo telat males gua 

dimarahin Pak Heri! Kemaren udah abis gua 

dimarahin sama dia gara-gara nyimpen bokep 

di hape! Hahaha!” 

“Heeuh, bentar atuuh, nanggung nih bentar 

lagi, tinggal nyisir!” 

“Centil amat sih upacara doang!” 

“Lah makanya, abis upacara pan libur ngga 

ngapa-ngapain, mending pacaran sama si 

Yati…” 

“Yeee, emang ngga ikut lomba di sekolah?” 

“Ngapain? Males amat. Kalo ngga dipaksa 

Pak Heri ikutan upacara mah gua juga ga 

bakal dateng!” 

“Terus mau ngapain lu sama si Yati?” 

“Mau tau aja lu, yang pasti bikin merem 

melek lah hahaha, yang kita tonton kemaren 

harus dipraktekin!” 

“Hajar teruuuus!! Kalo Yati sampe hamil baru 

tau lu!” 

“Gampang itu mah, yang penting enaaak! Yuk 

ah cabut!” 

Motor yang ditumpangi melaju kencang, 

tanpa SIM di genggaman. 

 

Depan lapangan upacara, Kecamatan 

Dramaga. 17 Agustus 2011. 

Sita turun dari angkot, mengamati riuh rendah 

anak sekolah yang ribut hendak upacara di 

lapangan seberangnya. Sayuran sudah ada di 

genggaman. Matanya murung. Dilihatnya dari 

kejauhan mamah sibuk menata gorengan di 

baskom besar, lengkap dengan saus 
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 kacangnya.  

“Yak anak anak, sebelum mulai upacara, 

latihan menyanyi 17 Agustus dulu ya, sudah 

pada hafal, kan?” 

Suara berat dari pengeras suara 

menghentikan ribut anak-anak. 

“SUDAH PAAAAKK!” 

“Oke, satu... dua.. tiga..” 

“Tujuh belas Agustus tahun Empat 

Lima..Itulah hari kemerdekaan kitaaa..” 

Sita membayangkan ia ada di antara mereka, 

ikut menyanyikan lagu dengan gembira. 

Merayakan ulang tahun Indonesia dan dirinya. 

Keinginan itu begitu kuat, menyesakkan. 

Tanpa sadar ia terus berjalan pelan, menuju 

sumber suara. 

“Cepetan dikit Dang, keburu mulai nih 

upacara!” 

“Bawel lu, bilang aja pengen cepetan ketemu 

si Yati!” 

“Hahahaa.. Eh awas ada cewek di depan!!!!!” 

“HAH? AAAAAAAAAAAAAHH!!!” 

BRAKKKKKKK!!!!!!!!!!! 

Sebuah motor yang melaju kencang panik, tak 

bisa menahan kecepatan. Semua berjalan 

begitu cepat, teriakan orang-orang berlalu 

bagaikan asap. Tabrakan tak bisa dihindari. 

  

Wageningen, Belanda. 17 Agustus 2011. 

Gadis itu baru hendak tidur setelah lelah 

seharian berkutat di perpustakaan. Setelah 

tubuhnya menyentuh kasur, ia mencari-cari 

telepon genggamnya di dalam tas, membuka 

jaringan sosial kesukaannya. Ia mulai 

menelusuri kicauan-kicauan orang yang 

seakan tidak berhenti tiap menitnya.  

Oooh ya ampun, sampe lupa. Gara gara ujian 

sialan. Hari ini hari kemerdekaan toh? Semua 

orang pada nge-tweet “MERDEKA” hahaha. 

Kemudian ia memejamkan mata dan 

mengucap sebuah doa. 

Selamat ulang tahun ya Indonesia, aku tahu 

kamu kacau tiada tara, jalananmu ruwet, 

birokrasi payah, korupsi ngga usah ditanya, 

cinta ga tau ada dimana, kebencian semakin 

terasa. Banyak yang nyerah, ngerasa ngga 

sanggup ngadepin kamu lagi. Yang lain malah 

main-mainin kamu, ngerasa kamu payah, 

mending dimainin aja.  

Tapi kalo ngga ada kamu, aku mungkin ngga 

ada di dunia. Uh lebay sih. Tapi beneran, aku 

kok rasanya ngga bersyukur banget kalo 

lupain kamu begitu aja dan jadi manja karena 

ngga mau urusin kamu lagi karena enak-

enakan disini. Aku cinta kamu, Indonesia. 

Tunggu aku pulang ya. Mungkin aku ngga 

bisa ngasih apa-apa, sih. Aku cuma ingin 

kembali ke tanah kelahiranku.. 

Lalu matanya kembali menelusuri satu demi 

satu kicauan yang bermunculan. Sampai ia 

tertegun membaca link dari akun berita 

terpopuler: “Kecelakaan di Bogor, Tiga 

Remaja Tewas di Hari Kemerdekaan”.  

Ia menghela napas panjang. Tanpa sadar 

disenandungkannya lagu kemerdekaan. 

“Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat 

masih dikandung badan.”-- 
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