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ASIAN PARA GAMES 2018

#NYALAKANSEMANGAT

Semangat Menginspirasi:
Dia yang Menjadi Relawan

Itulah yang dikatakan Teta Ka-
rina, salah satu relawan Asian 
Para Games 2018 di Jakarta. 

Meski tak dibayar, semangat Teta 
dalam memberikan petunjuk untuk 
pengunjung Asian Para Games tak 
pernah surut. Uang memang bukan 
tujuan utamanya. Ia menjadi relawan 
hanya semata-mata memberi seman-
gat kepada atlet disabilitas untuk ter-
us berprestasi. Sebelumnya, Teta juga 
merupakan relawan Asian Games 
2018. 

“Saya jadi volunteer karena ingin 
bantu sukseskan acaranya, bukan 
karena uang. Sekaligus pengen kasih 
semangat ke atlet disabilitas juga,” 
kata Teta melalui saluran telepon, 

pada Selasa (10/10).
Teta merupakan relawan dari di-

visi venue. Ia bertugas mengarahkan 
penonton menuju pintu masuk yang 
sesuai tiket mereka. Teta juga mengem-
ban tugas untuk menunjukan jalur 
khusus disabilitas di arena (venue) 
tersebut. 

“Tugas relawan Asian Para Games 
ada banyak macamnya, ada untuk 
crowd jadi mengarahkan penonton. 
Perbedaannya dengan Asian Games, 
di sini ada tugas tambahan memban-
tu teman-teman disabilitas seperti 
menunjukan jalur khusus bagi mereka 
di setiap arena. Ada juga yang bertu-
gas di tempat penginapan, jadi selalu 
ada di setiap saat,” jelas Teta.

Jauh sebelum dimulainya hari 
pelaksanaan Asian Para Games 2018, 
ia dan relawan lainnya diberi pelati-
han khusus untuk mengenal akses 
di area Stadion Utama Gelora Bung 
Karno (SUGBK). Mereka juga dilatih 
bagaimana cara melayani penyan-
dang disabilitas serta bahasa isyarat.

Teta mengatakan menjadi rela-
wan Asian Para Games 2018 lebih 
banyak menghasilkan perasaan suka 
dibandingkan duka. Perasaan tersebut 
dihasilkan dari pengalamannya ber-
temu dengan teman-teman relawan 
dan pengunjung disabilitas maupun 
non-disabilitas dari berbagai negara.

(Yasmine)

“Saya mau nunjukin apa yang bisa saya kasih ke negara. Salah satunya berkontribusi menjadi 
volunteer Asian Para Games.” 

Tiket Spesial Ada yang berbeda dengan pembagian tiket Asian Para Games 2018. Bukan 
dalam konteks negatif, melainkan positif. INAPGOC selaku panitia pelaksa-

na perhelatan Asian Para Games dan Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan 
5.000 tiket gratis bagi penyandang disabilitas. Tiket itu untuk menyaksikan pertand-
ingan 18 cabang olahraga dalam Asian Para Games 2018.

Akan tetapi, tiket tersebut dikhususkan bagi organisasi penyandang disabilitas, 
panti, maupun perkumpulan-perkumpulan penyandang disabilitas. 

Kemensos juga membagikan 2.000 tiket gratis untuk upacara pembukaan Asian 
Para Games 2018 khusus bagi penyandang disabilitas serta 200 pengguna kursi roda. 

Tiket Asian Para Games 2018 pada umumnya dibagi dalam tiga klasifikasi: upaca-
ra pembukaan dan penutupan, tiket per cabang, dan tiket terusan.

Untuk tiket upacara pembukaan Asian Para Games yang digelar di Stadion Utama 
Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 6 Oktober lalu, INAPGOC menjual dalam 
empat kategori. Untuk kelas Bronze atau yang termurah, dibanderol seharga Rp 500 
ribu per tiket. Kemudian ada kategori Silver (Rp750 ribu), Gold (Rp1,5 juta), dan 
Platinum (Rp2,5 juta).

Sedangkan, untuk harga tiket upacara penutupan juga dibagi menjadi empat 
kategori. Kelas yang termahal adalah Class 1 East, seharga Rp 500 ribu per taket. 
Kemudian ada jenis kategori Festiveclass (Rp 400 ribu), Class 2 East (Rp 250 ribu), 
dan Class 2 West (Rp 250 ribu).

Selain itu, mulai tanggal 8 Oktober kemarin INAPGOC mengumumkan tiket 
gratis untuk 10 cabang pertandingan Asian Para Games 2018.

Upacara pembukaan Asian Para Games 2018 yang berlangsung 
di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (6/10),  berhasil 

mencuri perhatian dunia. Pembukaan kompetisi olahraga bagi para 
penyandang disabilitas ini sempat menjadi trending topic worldwide 
di Twitter. Untuk pertama kali, Indonesia dipercaya menjadi tuan 
rumah Asian Para Games. Tema acara pun mewakili semboyan 
Bhinneka Tunggal Ika, yakni “We Are One” yang diwujudkan den-
gan menampilkan budaya dari berbagai suku di Indonesia.

Rangkaian acara dibuka dengan menampilkan video seorang 
anak pengguna kursi roda, Bulan Karunia Rudianti. Dalam video 
itu, Bulan bersama teman-temannya dikisahkan mengirim pesan 
kepada Presiden Joko Widodo melalui sebuah kotak. Narasi video 
pun berlanjut dengan kedatangan Bulan di tengah-tengah panggu-

ng. Presiden Jokowi yang berada di tribun kehormatan pun turun 
menghampirinya, disambut riuhnya teriakan dan tepuk tangan sei-
si stadion. Ia menerima dan langsung membuka kotak yang diberi-
kan Bulan. Di dalamnya terdapat tulisan “ABILITY”.

Tidak hanya itu, Jokowi memberikan kejutan lain kepada para 
penonton. Bersama Bulan dan Abdul Hamid, seorang atlet panah-
an, Jokowi menarik busur panah dan melepaskannya tepat di sasa-
ran. Mereka bertiga memanah “DIS” pada tulisan “DISABILITY” 
dan membuatnya roboh sehingga yang tersisa adalah “ABILITY”. 
Peristiwa simbolik ini memiliki sebuah pesan, yaitu meskipun 
para disabilitas memiliki kondisi yang berbeda, mereka tetap bisa 
melakukan apa yang mereka inginkan, seperti para atlet Asian Para 
Games 2018.

Pembukaan yang Sarat Pesan Kemanusiaan
Momen acara pembukaan Asian Para Games 2018.                                                 REUTERS Kiri ke kanan: Bulan Karunia Rudianto dan Presiden Jokowi   TRIBUN
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POLITIK

Pendidikan Politik bagi Milenial
Tahun politik semakin dekat, beberapa orang pun mulai bersiap. 

Tak hanya politisi yang mencalonkan diri, para pemilih juga mulai mencari wakilnya di Senayan nanti.

Salah satunya adalah Maulvi 
(21). Tahun depan adalah tahun 
pertamanya mengikuti pemilihan 
legislatif (Pileg) dan pemilihan 
Presiden (Pilpres) yang akan 
dilaksanakan secara serempak. 
Sebelumnya ia mengaku baru 
pernah mengikuti pemilihan 
Gubernur DKI Jakarta pada 2016 
dan kini ia menyatakan antusias 
dalam pemilihan umum tahun 
depan.

Maulvi sempat mencari informasi 
seputar pemilihan tahun depan. 
Ia bercerita pernah menemukan 
sebuah infografis yang sempat 
tersebar di Instagram. Infografis itu 
berisi tentang daftar nama bakal 
caleg eks koruptor. Mahasiswa 
Ilmu Komunikasi Universitas 
Indonesia itu kemudian menye-
barkan apa yang baru ditemukan-
nya lewat fitur Instagram Story 
beserta tambahan komentarnya.

Begitulah gambaran sing-
kat mengenai partisipasi politik 
yang dilakukan oleh generasi 
milenial saat ini. Mereka punya 
cara yang berbeda dari generasi 
sebelumnya. Jika pada generasi 
sebelumnya aksi demonstrasi se-
cara besar-besaran umum terjadi, 
generasi sekarang bisa melakukan 
aksi politik mulai dari dirinya 
sendiri.

Ada banyak contoh aksi para 
milenial itu, mulai dari mema-
sang tulisan dan komentar mere-
ka di media sosial, menginisiasi 
petisi online, menghimpun dana 
sosial, atau sekadar membuat 
meme untuk menertawakan ke-
lakuan para elit politik. Semua itu 
bisa lakukan dengan ponsel yang 
mereka miliki.

Media Sosial: Sarana Politik Milenial
Belakangan mulai muncul 

beberapa media alternatif yang 
memberikan informasi politik 
dengan sentuhan milenial. Hal ini 
diakui oleh Maulvi. Ia mengaku 
mengikuti beberapa akun di 
Instagram seperti @pinterpolitik, 
@poliklitik, dan lainnya.

Alasan utama ia mengikuti 
akun-akun tersebut karena mera-

sa konten yang disajikan mudah 
untuk dicerna. Maulvi merasa 
senang dengan konten infografis 
yang sering diunggah oleh akun 
@pinterpolitik karena tampilan 
warna yang indah dipandang dan 
mudah untuk dibaca. Jika ia ingin 
membaca lebih lanjut, akun itu 
juga menyediakan link untuk tu-
lisan yang lebih mendalam.

Senada seperti Maulvi, maha-
siswa Filsafat Universitas Gajah 
Mada, Nur Alam (21) juga merasa 
banyak mendapatkan informasi 
politik dari akun media sosial. 
Umumnya ia mengikuti akun media 
massa yang sering membahas 
isu politik dengan sentuhan anak 
muda.

Alam merasa tertarik dengan 
laporan mendalam atau in depth 
report yang disertai dengan 
infografis khas anak muda. Alam 
mengaku terbantu dalam melihat 
infografis yang tidak hanya melam-
pirkan data dan fakta, tetapi juga 
sering menyelipkan humor dan 
budaya populer. Tak hanya akun 
media massa, media sosial juga 
turut membantunya memahami 
politik di tanah air.

“Selain mengikuti media mas-
sa, saya juga follow akun tokoh 
politik atau intelektual di twitter 
seperti Budiman Sudjatmiko, Ne-
zar Patria, Goenawan Mohamad, 
dan Zen RS,” kata Alam. 

Pertimbangannya mengikuti 
beberapa figur tersebut kare-
na ia merasa bisa langsung tahu 
keadaan politik nasional dari 
orang yang berada di bidang 
tersebut. Selain itu, adanya in-
teraksi di twitter seperti berbalas 
mention menambah faktor lain 
yang membuatnya aktif mengikuti 
perkembangan politik di media 
sosial. 

Sayangnya, tidak semua anak 
muda Indonesia cukup antusias 
dengan politik seperti Maulvi dan 
Alam.

Pendidikan Politik Tanggung 
Jawab Siapa?

Hasil riset Litbang Kompas 
pada 2017 memang menunjukkan 

generasi milenial punya kesadaran 
dalam menggunakan hak pi-
lihnya. Sebesar 92% responden 
menjawab akan mengikuti proses 
demokrasi itu. 

Namun, dalam riset tersebut 
juga menunjukkan tanggapan 
negatif anak muda terhadap isu 
politik. Hal ini terlihat dari banyak-
nya anak muda yang mengang-
gap politik sebagai isu kekuasaan 
(35,3%), korupsi (15,6%), dan 
kebohongan (15,6%). Selain itu, 
beberapa anak muda masih tidak 
suka atau mengganggap isu poli-
tik sebagai sesuatu yang rumit 
(5,8%).

Anggapan anak muda yang 
tidak terlalu tertarik pada isu 
politik diakui oleh Pangeran 
Siahaan. Selain pengamat sepak 
bola, Pangeran dikenal punya 
perhatian pada isu politik dan 
anak muda. Pada 2011 ia sempat 
ikut dalam produksi talkshow 
politik Provocative Proactive di 
Metro TV. Acara yang dibawakan 
oleh sejumlah komedian seper-
ti Pandji  Pragiwaksono itu 
bertahan selama 1,5 tahun. 
Kemudian pada 2014, Pangeran 
membentuk kelompok AyoVote 
yang mengajak para pemuda 
untuk ikut serta dalam pemi-
lihan umum.

Dari pengalamannya berke-
cimpung di dunia politik dan 
anak muda, Pangeran ber-
pendapat bahwa apatisme politik 
di kalangan anak muda terjadi 
secara sistematis.

“Anggapan bahwa anak muda 
malas sama politik bisa kita runut 
ke belakang. Selama sekolah di 
Indonesia gua merasa enggak ada 
pendidikan politik di kurikulum 
pendidikan. Paling dekat itu, 
PPKN atau dulu PMP, tapi apa-
kah diajarin politik? Enggak sama 
sekali,” kata Pangeran.

Hal serupa juga diungkapkan 
oleh Alam. Mahasiswa UGM itu 
mengaku pendidikan politik da-
lam mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan hanya bersifat 
formalitas.

“Jadi sebatas formalitas saja. 
Sebatas menyasar isu-isu 
nasionalisme, kewarganegaraan, 
tapi tidak diajarkan politik se-
bagai denyut nadi negara. Hanya 
sebatas hafalan, masih kurang 
melihat politik sebagai kesadaran 
yang memengaruhi atau sebagai 
ideologi,” kata Alam.

Padahal, menurut Pangeran 
pendidikan politik merupakan 
tanggung jawab negara. Ia 
mengatakan negara perlu mem-
berikan persiapan kepada 

warganya mengenai bagaimana 
cara bernegara. Pendapat pria 31 
tahun itu pun sesuai dengan dasar 
hukum Peraturan Pemerintah 
No. 5 tahun 2009 tentang “Bantu-
an Keuangan kepada Partai Poli-
tik” yang salah satunya menjamin 
bantuan dana untuk mengadakan 
pendidikan politik.

Meski begitu, Pangeran mengaku 
akan tetap berusaha memberikan 
ide dan pemikirannya terkait den-
gan politik dan anak muda. Saat 
ini, ia sedang menggarap media 
bernama Asumsi yang menghasil-
kan produk tulisan, infografis, 
dan video yang membahas isu-isu 
sosial-politik.

Pangeran berharap partisipasi 
politik anak muda dapat mening-
kat di kemudian hari. Bagi 
Pangeran, partisipasi politik bu-
kan sekedar kemauan anak muda 
untuk memilih figur politisi ter-
tentu. Akan tetapi, hal itu bisa ter-
wujud jika anak muda aktif men-
getahui informasi terkait politik, 
dapat mencerna informasi itu 
dengan baik, dan pada gilirannya 
dapat melakukan aksi yang konkret.

(Ervirdi/Yasmine)
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EKONOMI

Pro dan Kontra:
Indonesia Menuju 

Masyarakat 
Nontunai

Bahkan, kita dapat menemukan pengemis yang 
menggunakan mesin atau aplikasi cashless 

di Beijing dan Shanghai.
Viesa Zalsiah (20) seorang ma-

hasiswa dari Universitas Indonesia 
(UI) merupakan salah satu dari 
masyarakat yang terpengaruh pada 
sistem cashless. Ketika berangkat 
menuju UI ataupun kembali ke rumah 
menggunakan KRL commuter line, 
ia ‘terpaksa’ menggunakan uang 
elektronik. 

Menurut Viesa, perubahan sistem 
transaksi pada KRL dari yang meng-
gunakan karcis menjadi kartu elek-
tronik, termasuk cukup mendadak. 
Awal kehadiran vending machine juga 
merepotkan untuknya.

“Adanya vending machine ini cukup 
repot, kita yang enggak punya kar-
tu harus tukar uang jadi tiket dan 
self-service. Di awal penerapan, 
sosialisasi kurang jelas membuat 
antrean panjang, dan petugas yang 
membantu juga kurang,” kata Viesa. 

Indonesia kini tengah mengem-
bangkan era baru dalam sistem tran-
saksi, yaitu transaksi nontunai atau 
cashless. Dalam perjalanan menuju 
masyarakat cashless, gaya hidup ini 
menuai pro dan kontra dari berbagai 
pihak.

Perjalanan Menuju Cashless Society
Empat tahun lalu Bank Indonesia 

(BI) mencanangkan Gerakan Nasion-

al Nontunai (GNNT). GNNT dituju-
kan untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat menggunakan instrumen 
nontunai sehingga dapat membentuk 
masyarakat nontunai atau cashless 
soc iety . 

BI mengungkapkan penerapan 
sistem nontunai kian meningkat. 
Implementasi sistem ini diterap-
kan di berbagai sektor seperti sektor 
korporasi untuk penggunaan tiket 
KRL dan Transjakarta, pembayaran 
transportasi online dan e-commerce, 
dan juga pembayaran tol lewat kartu 
e-toll.  Sektor pemerintahan juga mu-
lai menerapkan sistem tersebut salah 
satunya dengan melakukan penyaluran 
dana bantuan sosial secara nontunai. 

Menurut Ekonom dari Universitas 
Indonesia, Fithra Hastiadi, penggu-
naan sistem nontunai dapat mengun-
tungkan negara dan juga masyarakat-
nya. 

“Dengan cashless transaksi terlacak, 
jadi lebih aman serta praktis. Sedang-
kan, sistem ini membuat transaksi 
negara lebih efisien, perekonomian 
berputar lebih cepat, likuiditas juga 
lebih terjaga,” kata Fithra.

Fithra juga menambahkan kemu-
dahan sistem tersebut akan mening-
katkan transaksi bisnis online sehingga 
bisa menciptakan lapangan kerja 

baru, terutama di pedesaan (bisnis 
informal). 

Namun, ada beberapa tantangan 
untuk Indonesia bisa menjadi mas-
yarakat cashless seutuhnya. Pertama, 
sisi regulasi harus direncanakan dengan 
matang agar tidak kontraproduktif. Kedua, 
sistem nontunai dapat memicu 
adanya pengangguran. Kemudian, 
adanya tantangan karena gangguan 
pada teknologi. Serta tantangan da-
lam mengalihkan masyarakat untuk 
menggunakan sistem pembayaran 
nontunai.

Indonesia dapat mencontoh negara 
lain di Asia untuk mengatasi tantangan 
tersebut, seperti Tiongkok. Dalam 
kurun waktu kurang dari sepuluh 
tahun, Tiongkok mentransformasikan 
masyarakatnya menggunakan tran-
saksi yang bersifat nontunai. Tak hanya 
toko besar, warung kecil di pinggir 
jalan pun menerapkan pembayaran 
dengan sistem Alipay. 

Alipay adalah sistem pembayaran 
milik perusahaan Alibaba yang menjadi 
“penguasa” pembayaran digital di 
Tiongkok. Menurut Mary Meekers 
2017 Internet Trends Report, pangsa 
pasar Alipay mencapai 54 persen. Al-
ipay merupakan salah satu perintis pe-
rubahan sistem pembayaran di Tong-
kok, kini mereka bukan satu-satunya 

penyedia layanyan tersebut. Aplikasi 
WeChat juga mengeluarkan sistem 
pembayaran digital bernama WeChat 
Pay yang kini mulai bersaing dan 
menjadi alternatif pembayaran di 
Tiongkok.

“Tiongkok sudah menjadi cashless 
society. Bahkan, kita dapat menemukan 
pengemis yang menggunakan mesin 
atau aplikasi cashless di Beijing dan 
Shanghai. Kita tinggal bertukar QR 
Code saja, scan, lalu bisa memberikan uang 
kepada pengemis yang menerapkan 
sistem cashless,” jelas Fithra. 

Di Tiongkok, sistem cashless ti-
dak hanya menggunakan kartu debit 
atau kredit, sistem pembayaran itu 
juga terintegrasi dengan smartphone 
penggunanya. Dapat dikatakan 
perkembangan financial technology 
(fintech) mereka sangat cepat. Walau be-
gitu, Indonesia juga sudah mengejar 
ketinggalan pada fintech. Hendrikus 
Passagi dalam “Fintech in Indonesia” 
mengungkapkan terdapat 6 kategori 
dengan 20 tipe fintech di Indonesia. 
Kategori pembayaran digital berada 
di posisi teratas dengan persentase 
mencapai 44 persen dengan Go-Pay 
dari Go-Jek sebagai fintech yang 
mendominasi. 

Namun, alih-alih memanfaatkan 
alat pembayaran fintech yang tinggal 

klik dalam sebuah aplikasi, kepemi-
likan kartu kredit dan debit yang 
masih dimasukkan dalam kerangka 
instrumen nontunai, masih kurang 
diadaptasi masyarakat Indonesia. 

Viesa berpendapat perjalanan 
menuju masyarakat cashless ini tak 
akan didukungnya jika terjadi pe-
rubahan sistem transaksi tanpa 
sosialisasi dan fasilitasi yang tepat. 
Sementara itu, Deva Yuarez (51) 
seorang wiraswasta memberikan 
pernyataan yang berbeda. 
Menurut Deva, sistem nontunai 
lebih aman dan memudahkan 
dir inya bertransaksi.

“Di tempat-tempat tertentu malah 
memudahkan sekali ya, kita tidak 
perlu lagi membawa cash. Kalau bisa 
sih diperbanyak penerapan sistem 
ini,” ujar Deva.

Deva sangat setuju jika Indonesia 
menerapkan berbagai transaksi 
secara nontunai. Namun, ia berharap 
sosialisasi lebih merata agar tiap 
kalangan bisa menerapkan dan lebih 
melek terhadap sistem cashless ini.

(Yasmine/Ervirdi)

Pembayaran tol dengan non tunai mulai diberlakukan sejak Oktober 2017. PIKIRAN RAKYAT

Peluang Rupiah 
dalam Keterpurukan

Kelok 44 yang berada di wilayah 
Kabupaten Agam, Sumatera Barat 
merupakan salah satu jalan paling 
berbahaya di Indonesia. Jika pengendara 
tidak hati-hati melewati jalan yang 
penuh tikungan tajam nan mengerikan 
itu, bukan tidak mungkin kecelakaan 
lalu lintas akan kerap terjadi. Rupiah 
kini ibarat sedang berada di lintasan 
Kelok 44 yang jika kurang hati-hati 
dapat berujung celaka. Pertanyaannya 
adalah, mampukah rupiah bertahan 
hingga garis akhir? 

Pepatah ‘sudah jatuh tertimpa tang-
ga’ nampaknya cocok dianalogikan 
pada kondisi rupiah saat ini. Menurut 
ekonom Universitas Indonesia, 
Fithra Faisal, rupiah sebenarnya 
masih dalam tekanan perang dagang 
dan ancaman suku bunga yang 
disebabkan oleh Amerika Serikat. 
Belum sempat bangkit dari kondisi 
tersebut, muncul beberapa faktor lain 
seperti tekanan pada emerging market 
yang dipicu krisis mata uang Turki, 
rentang neraca berjalan (current 
account deficit), dan pertumbuhan 
utang luar negeri yang turut memper-
parah kondisi rupiah. Namun, Fithra 
menilai tekanan pada rupiah bukan 

hanya datang dari moneter saja, tapi 
faktor domestik juga cukup berperan.

“Tekanan pada neraca berjalan 
yang dipicu tidak optimalnya ki-
nerja ekspor merupakan salah satu 
faktor domestik. Ini mengakibatkan 
tekanan yang cukup persisten dan 
jika tidak segera dibenahi akan jadi 
bayang-bayang buruk bagi masa depan 
rupiah,” jelas Fithra. Dengan kata 
lain, Indonesia harus mampu men-
dorong kontribusi sektor industri 
agar dapat menaikkan nilai Produk 
Domestik Bruto (GDP) yang masih 
di level rendah. 

Menurut Fithra, dampak yang akan 
dihadapi Indonesia selanjutnya ada-
lah faktor ekspektasi terhadap rupiah. 
Faktor tersebut akan mempengaruhi 
tingkat kepercayaan masyarakat In-
donesia dalam menggunakan rupiah. 
Meski demikian, Fithra mempunyai 
saran guna memperkuat kepercayaan 
masyarakat dalam menggunakan ru-
piah, yakni dengan kontrol modal 
(capital control).

“Pengalaman Malaysia dan Korea 
Selatan di tahun 1998, serta Argen-
tina di tahun 2002, bahkan Turki di 
akhir-akhir ini menjadi bukti am-

puhnya capital control,” kata Fithra. 
Sederhananya, kontrol modal ada-
lah pembatasan lalu-lintas modal 
diantara segmen pasar saham yang 
berbeda. Kontrol modal dapat beru-
pa pembatasan jumlah saham yang 
boleh dimiliki perusahaan asing atau 
bisa juga pembatasan investasi warga 
negara Indonesia di luar negeri.

Lain halnya dengan pemodal, 
Fithra mengatakan bahwa masyarakat 
pada umumnya juga bisa membantu 
meningkatkan nilai rupiah dengan 
cara membeli produk-produk dalam 
negeri. Indonesia dapat mencontoh 
Jepang yang sudah lama menggu-
nakan teknik tersebut. Krisis Jepang 
pasca bencana gempa bumi, tsunami, 
dan nuklir pada tahun 2011 malah 
mengapresiasi nilai mata uangnya. 
Hal itu karena warga Jepang yang 
memiliki aset di luar negeri mem-
bawa asetnya kembali ke Jepang. 

“Jika warga Indonesia mening-
katkan rasa nasionalismenya dan 
dengan teknik tersebut, maka dalam 
kondisi krisis Indonesia tetap dapat 
bertahan,” kata Fithra.

(Edo/Yasmine)
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“Meramu Obat”
Kemacetan Ibu Kota

Dengan setelan kemeja dan 
celana bahan khas orang kantoran, 
Aufa (40) berangkat ke Stasiun 
Depok usai melaksanakan Salat 
Subuh. Setiap harinya, pegawai 
perusahaan telekomunikasi ini 
berangkat menggunakan com-
muter line menuju kantornya di 
kawasan Jakarta Selatan. Ransel 
hitam di punggung, tak lupa ear-
phone dengan lantunan musik 
favoritnya terpasang di telinga, 
tanda ia siap menikmati sesak-
nya gerbong kereta. Kemacetan di 
ibu kota membuat Aufa mengu-
rungkan niatnya untuk menggu-
nakan kendaraan pribadi. Ribuan 
kendaraan roda empat dan roda 
dua, yang sebagian besar adalah 
kendaraan pribadi yang memuat 
1 – 2 penumpang saja, memadati 
seluruh penjuru kota. Bagi Aufa, 
commuter line merupakan solusi 
untuk menghindari kemacetan 
ibu kota.

Pada tahun 2017, lembaga riset 
Inrix merilis hasil penelitian 
mengenai tingkat kemacetan 
kota-kota di dunia. Di Indonesia, 
Jakarta berada di posisi teratas se-
bagai kota dengan jaringan jalan 
terpadat. Rupanya, kemacetan di 
Jakarta bukan hal baru. Harian 
Kompas pada 5 Juli 1965 pernah 
menuliskan artikel tentang kema-
cetan yang sudah ada sejak tahun 
1965. Lima puluh tiga tahun berla-
lu, kemacetan masih menghantui 
ibu kota. Masalah itu kian rumit 
seiring bertambahnya jumlah pen-
duduk dan jumlah penggunaan 
kendaraan pribadi. Lalu sebe-
narnya, solusi apakah yang paling 
tepat untuk mengatasi kemacetan?

Sistem Transportasi Massal 
sebagai Solusi

Pada era orde baru, pemerin-
tah memilih membangun jalan 
tol dan jalan layang ketimbang 
membangun sistem transportasi 
massal. Padahal menurut Ketua 
Dewan Transportasi Jakarta, 
Ellen Tangkudung, tahun 1980-an 
adalah waktu yang tepat untuk 
membangun sistem transportasi 
massal. “Kesempatan memban-
gun sistem transportasi massal itu 
masa 1980-an saat ada booming 

minyak. Banyak uang seharus-
nya dapat digunakan untuk fokus 
ke angkutan umum,” kata Ellen 
dilansir dari CNN Indonesia. 
Tidak adanya sistem transportasi 
massal yang memadai pada saat 
ini membuat penduduk Jakarta dan 
sekitarnya memilih menggu-
nakan kendaraan pribadi.

Pemerintah sibuk menyusun 
rencana pembangunan berbagai 
jenis transportasi massal, sep-
erti Mass Rapid Transit (MRT), 
O-bahn atau bus cepat dengan 
jalur bus dan kereta, Light Rail 
Transit (LRT), subway atau ang-
kutan rel di dalam terowongan, 
hingga monorel. Namun, rencana 
tersebut berakhir menjadi wa-
cana belaka. Sementara di kurun 
waktu yang kurang lebih sama, 
beberapa negara di Asia Tenggara 
sudah mengimplementasikannya.

Belajar dari Negara Tetangga
Bergeser sedikit ke utara Indo-

nesia, Singapura adalah negara 
pertama di Asia Tenggara yang 
membangun sistem MRT mulai 
tahun 1987. Tidak hanya MRT, 
Singapura juga membangun LRT 
yang beroperasi mulai November 
1999. Baru-baru ini, Singapura 
rupanya telah menerapkan kebi-
jakan untuk membatasi jumlah 
kendaraan di jalanan mulai Feb-
ruari 2018 lalu. Kebijakan terse-
but terkait keterbatasan tanah 
dan demi meningkatnya jumlah 
pengguna transportasi publik. 
Kebijakan yang dibuat pemerintah 
Singapura tersebut mewajibkan 
warganya membeli surat hak 
kepemilikan kendaraan bermotor 
atau mobil, atau yang disebut 
dengan Sertifikat Kepemilikan 
(Certificate of Entitlement). Su-
rat izin itu membatasi waktu 
kepemilikan mobil bagi warga 
Singapura, yaitu selama 10 tahun. 
Selain itu, negara yang menempati 
peringkat ke-55 dalam indeks ke-
macetan global ini menjual mobil 
kelas menengah dengan meng-
hargai empat kali lebih mahal jika 
dibandingkan dengan harga mobil 
serupa di Amerika Serikat. 

Pemerintah Singapura berusaha 
mengatasi kemacetan dengan 

berinvestasi besar-besaran di 
jaringan transportasi publik. Se-
lama enam tahun terakhir, pe-
merintah telah menambah 41 
stasiun kereta baru dan mem-
perluas jaringan negara sebesar 
30%. Singapura menginvestasikan 
S$20 miliar (Rp 200 triliun) di 
infrastruktur kereta api baru, 
S$4 milyar (Rp 40 triliun) untuk 
meningkatkan infrastruktur yang 
ada, dan S$4 miliar (Rp 40 triliun) 
untuk subsidi kontrak bus.

Pemerintah Jakarta tidak diam 
saja. Bus Rapid Transit (BRT) 
atau Busway Transjakarta adalah 
bukti nyata perbaikan transportasi 
massal ibu kota. Selain itu, Pe-
merintah Provinsi DKI Jakarta 
sejak 2007 sudah memiliki blue 
print atau kerangka kerja yang 
dinamakan Transportasi Makro. 
Kerangka kerja ini bertujuan untuk 
mengurangi persoalan kema-
cetan dan transportasi di Jakarta. 
Kepala Dinas Perhubungan dan 
Transportasi DKI Jakarta, Andri 
Yansyah mengatakan, ada tiga 
strategi untuk mengatasi masalah 
ini, yaitu peningkatan kualitas 
transportasi publik, pembatasan 
lalu lintas, dan peningkatan infrastruktur. 

Persoalan kemacetan memang 
harus segera diselesaikan. 
Dukungan masyarakat diperlu-
kan demi mencapai keberhasilan 
mengatasi masalah kemacetan 
yang sudah terjadi sejak puluhan 
tahun lalu ini. Sembari menunggu 
pembangunan MRT dan LRT 
di Jakarta rampung, masyarakat 
dapat berkontribusi mengurangi 
kemacetan dengan menggunakan 
transportasi publik yang telah ter-
sedia, seperti commuter line dan 
Transjakarta. Bepergian dengan 
transportasi publik juga mem-
bantu mereduksi jumlah polutan 
di udara dan menghemat peng-
gunaan bahan bakar minyak. 
Seperti kata Enrique Penalosa, 
walikota Bogota, Kolombia tahun 
1998-2001, “Sebuah negara maju 
bukanlah negara dimana orang 
yang miskin memiliki mobil, tapi 
negara dimana orang kaya meng-
gunakan transportasi publik.”

(Agioriz/Yasmine)
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Pesta Olahraga yang
Satukan Semenanjung Korea

Sekumpulan orang berkaos putih 
terlihat berkumpul di halaman Wisma 
Atlet Palembang. Ada yang terlihat 
berpelukan, bersalaman, sambil juga 
menitikkan air mata. Mereka ialah 
kontingen atlet perahu naga Korea 
Bersatu di Asian Games 2018. 

Selama dua minggu masa persia-
pan, mereka terlihat kompak. Ke-
kompakan itu terbukti saat Korea 
Bersatu akhirnya berhasil meraih 1 
emas dan 2 perunggu.

Sayangnya, mereka harus segera 
berakhir. Pada Selasa (28/8) sore, 
para atlet dari Korea Utara pamit 
lebih dulu. Ketika mereka bersiap 
naik bus menuju bandara, isak tangis 
pun pecah. Suasana haru di antara 
atlet Korea Bersatu meliputi Wisma 
Atlet Palembang.

Selain keharuan, ada juga senyu-
man dan pelukan hangat sesama at-
let. Beberapa atlet putri yang berhasil 
mempersembahkan emas berkumpul 
melingkar. Mereka melakukan tos 
sambil berteriak “Kita itu satu!”

“Kita akan bertemu lagi,” kata 
atlet asal Korea Selatan, Kim Yong-
bin kepada seorang atlet asal Korea 
Utara. 

“Ya, kita akan,” jawabnya sambil 
bersalaman dan naik ke dalam bus.

Sementara itu, dari luar bus para 
atlet Korea Selatan melambaikan 
tangan sebagai tanda salam perpisa-
han. Bus itu kemudian menancapkan 
gas sampai tak terlihat lagi, menan-
dakan usainya perjuangan Korea 
Bersatu di Asian Games 2018.

Asian Games 2018 adalah momen 
bagi dua negara Korea menunjukkan 
hangatnya hubungan mereka. Pada 
awal tahun 2018 sebelumnya, Korea 
Bersatu juga tampil bersama pada 
cabang hoki es di ajang Olimpiade 
Musim Dingin di Pyeongchang, 
Korea Selatan.

Kebersamaan atlet Korea Bersatu 
terbilang tidak biasa karena dua 
negara Korea ini dikenal punya per-
seteruan panjang. Konflik dua Korea 
tersebut semakin memuncak ketika 
Presiden Korea Utara Kim Jong Un 
beberapa kali mencoba uji coba rudal 
dan nuklir. Ada kekhawatiran perang 
Korea pada 1950-1953 akan kembali 
terulang.

Perang Saudara di Tengah Perang 
Dingin

Pada awalnya Korea hanya satu. 
Perang dingin membuat wilayah ini 

terbelah. Adrian Buzo dalam The 
Making of Modern Korea (2002) 
menjelaskan pada masa Perang 
Dunia II Korea diduduki oleh Je-
pang. Kemudian pada 1945, Uni 
Soviet mengambil alih Korea setelah 
mengalahkan Jepang dalam perang 
terbuka. 

Hal ini membuat Amerika Serikat 
tak tinggal diam. Mereka ikut mem-
bantu mendirikan pusat pemerintahan 
dan pasukan militer di Korea bagian 
Selatan. Sampai akhirnya Perang 
saudara pecah pada 1950.

Gencatan senjata terjadi pada 1953 
mempertebal “dinding” pemisah an-
tara Korea Utara dan Selatan. Tak 
hanya wilayah, berakhirnya perang 
juga membuat beberapa keluarga 
tercerai berai. Menurut Hyung Gu 
Lynn dalam Bipolar Orders: The Two 
Koreas since 1989 (2007) pada 2007 
masih ada sekitar 750.000 orang yang 
terpisah dari keluarganya.

Olahraga dan Perdamaian Korea
Hubungan Korea Utara dan Se-

latan bisa dibilang membaik pada 
periode 1990-an. Tepatnya setelah 
Uni Soviet runtuh pada 1991. Presi-
den Korea Selatan saat itu, Kim Dae-
Jung membuat perjanjian hubungan 
antara kedua negara.

Pada tahun yang sama, momen-
tum perdamaian diperlihatkan da-
lam dunia olahraga. Atlet tenis meja 
Korea Utara dan Selatan tampil di 
bawah bendera Korea Bersatu 
pada ajang World Table Tennis 
Championship 1991. Aksi beberapa 
atlet seperti Hyun Jung-Hwa dan Li 
Bun-Hui kala turnamen itu bahkan 
dikenang dalam film Korea: As One 
yang rilis pada 2012.

Perdamaian kembali digemakan 
oleh Presiden Korea Selatan Moon 
Jae-in. Sejak terpilih pada 2017, 
Moon ingin kembali membina 
hubungan baik kedua negara yang 
sempat kembali tegang. Niat itu ter-
laksana dengan pertemuan Moon 
Jae-in dengan Kim Jong Un pada 27 
April 2018.

Sebelum pertemuan dua pimpinan 
itu, sinyal positif perdamaian di se-
menanjung Korea juga sudah terlihat. 
Tim Korea Bersatu dibentuk pada 
cabang hoki es di Olimpiade Musim 
Dingin 2018. Kedua negara Korea itu 
juga berjalan bersama saat pawai 
upacara pembukaan.

Tak berhenti di situ, pada Asian 

Games 2018 Korea Bersatu berlan-
jut. Kali ini mereka bergabung dalam 
cabang basket putri, perahu naga, dan 
dayung. 

Momen bersejarah pun terjadi 
pada 26 Agustus 2018. Korea Ber-
satu mendapatkan emas pertamanya 
di ajang Asian Games. Tak ada lagu 
kebangsaan Korea Utara atau Ko-
rea Selatan. Sebagai gantinya lagu 
“Arirang” dikumandangkan seiring 
naiknya bendera Korea Bersatu.

“Lagu ini (Arirang) bukan hanya 
lagu rakyat, tetapi juga mencerminkan 
sejarah dan bangsa Korea. Liriknya 
sangat bermakna, ini momen yang 
sangat luar bisa untuk kami,” ujar 
atlet asal Korea Utara, To Myong 
Suk.

Menurut musisi asal Korea Sela-
tan, Wo Hyung Joon, Arirang adalah 
lagu yang tepat untuk menggambar-
kan persatuan dua negara Korea. Di 
dalam liriknya, lagu tersebut berkisah 
tentang perpisahan, tetapi menurut 
versi lain “Arirang” punya kedekat-
an dengan kata “Airan” yang dalam 
bahasa Jurchen (suku di Tiongkok 
Utara pada masa lampau) berarti ru-
mah.

Dunia melihat mulai membaiknya 
hubungan di semenanjung Korea se-
bagai pertanda positif. Ketua Olym-
pic Council of Asia (OCA) Husain 
Al Musallam merasa terkesan karena 
olahraga mampu berkontribusi pada 
proses perdamaian dua negara Ko-
rea. Tanggapan positif juga berlanjut 
di dalam negeri. Belakangan muncul 
wacana pengajuan dua negara Korea 
dalam bursa tuan rumah Olimpiade 
2032.

Dilansir dari agensi berita Yonhap, 
Menteri Olahraga Korea Selatan Do 
Jong-hwan pada Rabu (12/09), menga-
takan bahwa Korea Selatan memper-
timbangkan pengajuan  tuan rumah 
Olimpiade 2032 bersama negara di 
kawasan Asia Timur Laut. Korea 
Utara menjadi salah satu kandidat 
utama selain Tiongkok dan Jepang. 

“Saya sedang menyiapkan sebuah 
proposal kota Seoul dan Pyongyang 
sebagai calon tuan rumah Olimpiade,” 
kata Do.

Do mengaku semenjak pergelaran 
Olimpiade Musim Dingin dan Asian 
Games 2018 tensi antara dua negara 
Korea mulai membaik. Ia berharap 
lewat olahraga perdamaian dua neg-
ara Korea dapat terjaga.

(Ervirdi/Yasmine)

Musim dingin tujuh tahun silam  masih hangat dalam ingatan Shyam Rai. 
Selepas 24 jam penerbangan dari Kathmandu, Nepal, Rai mendarat di Bandara 
Internasional Syracuse Hancock di pusat kota New York. Seorang relawan dari 
Mohawk Valley Resource Center for Refugees menyambut kemudian mengan-
tarnya dari keramaian New York menuju Utica yang terbilang lebih sepi.

Saban tahun, pemukim Utica semakin berkurang. Kedatangan pengungsi 
seperti Rai menjadi kabar baik bagi bekas kota manufaktur ini. Sesampainya 
di Utica, relawan itu meninggalkan Rai sendirian di rumah, Rai mengaku saat 
itu tidak tahu cara menyalakan penghangat atau lampu. Padahal, Rai tiba saat 
musim dingin. Belum selesai traumanya di usir dari kampung halaman, kekha-
watiran baru muncul akan nasib Rai bertahan hidup di negeri orang.

Tujuh tahun berlalu, Rai kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kota Utica 
yang seperempat penduduknya adalah imigran. Kini, ia bersama puluhan pe-
ngungsi lain bagai sumber pelita informasi bagi pendatang untuk mengetahui 
seluk-beluk kehidupan di Utica.

Rai juga beruntung karena sudah memiliki kewarganegaraan Amerika 
Serikat (AS) pada saat pemerintahan Trump telah menggulung karpet selamat 
datang bagi para pengungsi. Pada 2011, Rai adalah salah satu dari lebih dari 
50.000 pengungsi yang diterima AS. Menurut Komite Penyelamatan Interna-
sional, pada 2018, AS hanya akan memberikan tempat tinggal bagi 22.000 
pengungsi.
Kehidupan Imigran di Amerika Serikat

Kebijakan bantuan imigrasi di AS memakai pendekatan integrasi jangka 
pendek. Imigran yang secara resmi bermukim di sana akan diberikan 90 hari 
layanan sosial yang menghubungkan mereka dengan rumah, pekerjaan, dan 
pinjaman sementara. Setelah penghasilan mereka cukup, para imigran harus 
membayar kembali pinjaman yang telah diberikan. 

Sementara itu, lima negara seperti Britania Raya, Spanyol, Argentina, 
Irlandia, dan Selandia Baru menerapkan kebijakan berbeda terkait imigran. 
Mereka meniru model kebijakan berbasis komunitas yang awalnya diterapkan 
di Kanada. 

Kebijakan itu menempatkan para imigran dalam jaringan sponsor yang 
dapat membantu mereka menyatu dengan lingkungan barunya. Jaringan ini 
menghubungkan para imigran ke dalam bursa kerja, badan layanan umum, 
layanan peer lending, beasiswa, dan lainnya. Kebijakan ini mampu membantu 
para imigran membeli rumah, menyekolahkan anak-anaknya sampai perguru-
an tinggi, dan memulai bisnis baru.

Namun, Amerika di bawah pemerintahan Trump tampak bertolak belakang 
dengan kebijakan di negara lain. Trump telah membatalkan status perlindungan 
bagi lebih dari 300.000 pengungsi dari Sudan. Begitu juga dengan pengungsi 
dari Haiti, Nikaragua, El Salvador, Nepal, dan Honduras.

Di bawah pemerintahan Trump, Rai mengaku masih memiliki harapan hidup 
di Amerika Serikat. Ia dan pengungsi Nepal lainnya di Utica telah membangun 
jaringan ke kelompok imigran di kota-kota lain. Kini, ia merasa komunitasnya 
semakin terkait dengan dirinya. 

Rai merasa dengan bergabung bersama jaringannya telah membantunya ber-
tahan di tempat tinggal barunya. Berbeda ketika ia hanya tinggal sendiri di 
rumah penampungannya. “Ketika aku sendiri, beberapa pertanyaan berputar di 
kepalaku,” kata Rai. “Apapaun yang kuinginkan, tak bisa kulakukan.”

Antropolog dan ketua Midtown Utica Community Center (MUCC), Kath-
ryn Stam mengakui adanya kompleksitas masalah yang dialami pengung-
si seperti Rai.“Sangat tidak masuk akal untuk berekspektasi para pengungsi 
akan dengan mudah beradaptasi, dapat mengatasi masalah kesehatan secara 
cepat, dan berkontribusi kepada ekonomi di kota tempat tinggal para imigran,” 
kata Kathryn.

Kathryn dan temannya, Chris Sunderlin mendirikan MUCC sejak April 
2014. Mereka percaya Utica punya sejarah bagus dalam menyambut para imi-
gran. Ia juga menginginkan mereka dapat membantu para pengungsi itu berin-
tegrasi dengan masyarakat setempat. 

Selama ini pusat keagamaan seperti masjid telah menjadi tempat bantuan 
bagi para pengungsi Suriah, gereja dan sinagog juga menyediakan perumahan 
sementara bagi para pencari suaka. Kini, menurut Kathryn ada lebih banyak 
tempat bagi para imigran untuk mendapat bantuan dan tempat tinggal semen-
tara dari tempat lain seperti komunitas yang didirikannya.

(Tsurayya/Yasmine & Ervirdi)

Membangun Komunitas 
Imigran di Era Trump

Nanda Rai (ayah dari Shyam Rai) bercengkrama dengan kedua cucunya yang besar di 
New York, Amerika Serikat,  Mimika (kiri) dan Anushka (kanan), menggunakan bahasa 
Nepal. GRAND FORKS HERALD



kesehariannya,” katanya.
Cerita yang disuguhkan ada-

lah cerita pendek dengan tokoh 
binatang. Agar anak-anak tidak 
bosan, saat mendongeng, para 
relawan memainkan aneka bone-
ka tangan yang sesuai dengan 
tokoh ceritanya. Tokohnya pun 
bermacam-macam, mulai dari 
beruang, gajah, kelinci, sapi, dan 
lain-lain. 

Kisah Sapei dan Momon ada-
lah cerita yang disampaikan 
untuk anak-anak SDN 1 Tugu 
Sabtu itu. Sapei adalah seekor 
sapi sedangkan Momon adalah 
seekor monyet. Momon yang 
kehausan mengajak Sapei untuk 
mengambil jambu milik Kakek 
Otan. Singkat cerita, mereka 
terenyuh dengan kebaikan hati 
Kakek Otan yang malah mem-
berikan jambu tersebut dengan 
ikhlas untuk mereka. 

Sesi mendongeng tidak bera-
khir begitu saja. Setelahnya, 
anak-anak SDN 1 Tugu dia-
jak berdiskusi mengenai tokoh 
mana yang berperilaku baik dan 
buruk, tindakan apa yang patut 
diteladani, hingga bagaimana 
mereka bisa menerapkan tinda-
kan tersebut dalam kehidupan 
sehari-hari. Cara ini dilakukan 
untuk memicu anak-anak berpikir 
sehingga mereka menemukan 
nilai yang terkandung dalam 
cerita dengan sendirinya dan 

bisa memilah-milah mana yang 
baik dan mana yang buruk. 

Anak-anak menyambut ke-
giatan FLAC Jakarta ini dengan 
antusias. Mereka aktif menjawab 
dan bertanya kepada para pen-
gajar mengenai dongeng yang 
disampaikan. “Bahkan waktu 
para pengajar mau pulang, mere-
ka menarik-narik kami minta agar 
kami datang lagi minggu depan,” 
kata Syella, salah satu relawan 
yang ikut serta.

Antusiasme anak-anak dan tu-
juan besar yang ingin mereka 
wujudkan untuk negeri adalah 
alasan mengapa FLAC Jakar-
ta tetap melanjutkan langkah 
mereka. Komunitas ini bukanlah 
satu-satunya komunitas antiko-
rupsi yang ada di Indonesia. 
Namun, merekalah inisiator gera-
kan antikorupsi dengan metode 
yang berbeda dari para pendahu-
lunya. 

(Izza/Yasmine)
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Kontemporer

laga dengan senjata andalan. 
Contohnya, Bujang Gila Tapak 
Sakti yang menggunakan jurus 
kipas dari silat.

Cita Rasa Indonesia yang 
Lain pada Kostum, Senjata, 
dan Bangunan

“Wiro itu pendekar asli 
buatan Indonesia, jadi seluruh 
koreografi dan lokasi syuting 
di Indonesia. Dan Ardianto 
Sinaga sebagai production de-
signer berpikir properti harus 
berbau Indonesia. Seperti desain 
kostum, senjata, dan bahkan 

bangunan,” kata Sheila pada 
(27/8) di XXI Epicentrum, 
Kuningan, Jakarta Selatan.

Desain rumah Wiro Sableng 
yang ada di film terbuat dari 
bambu dan beratap ijuk, ter-
inspirasi dari masyarakat Baduy, 
Banten. 

Kostum seluruh para pemain 
juga dibuat dengan cita rasa lo-
kal berdasarkan penggambaran 
dari naskah. Karakter Anggini 
dideskripsikan mengenakan pa-
kaian serba ungu dan bersenja-
takan selendang. Maka, Ardi-
anto mendesain kostum ungu 

dengan selendang diikat di ping-
gang dan bermotif khas kain 
ulos asal Sumatera Utara.

Berlatar waktu abad ke-16, 
karakter-karakter Wiro Sableng 
Pendekar Kapak Maut Naga 
Geni 212 menggunakan senjata 
dengan referensi persenjataan 
Nusantara. Seperti golok yang 
dipakai Kalingundil merupa-
kan desain dari keris Zaman 
Majapahit dan pedang Raja 
Kamandaka terinspirasi dari 
golok Prabu Siliwangi.

(Yasmine/Ervirdi)

Wiro Sableng: “Jagoan Lokal” yang Membawa 
Budaya Indonesia ke Asia

Ramai suara anak kecil mengi-
si satu ruang kelas SDN 1 Tugu 
pada Sabtu pagi itu. Tidak 
seperti hari sekolah biasa, mere-
ka sedang duduk bersila di lantai 
ruang kelas. Namun, yang berada 
di depan kelas bukanlah seo-
rang guru, melainkan beberapa 
pemuda yang sedang memainkan 
boneka tangan.

Para pemuda itu pun mulai 
mendongeng. Cerita yang diba-
wa bukanlah dongeng yang kita 
kenal pada umumnya. Mereka 
sendiri yang membuatnya. Ber-
bekal cerita dan boneka tangan, 
ada satu tujuan yang ingin mere-
ka capai, yaitu menanamkan nilai 
antikorupsi sejak dini.

Para pemuda itu berasal dari 
berbagai perguruan tinggi di 
Jakarta dan sekitarnya yang ter-
gabung dalam satu komunitas 

Mendongeng Antikorupsi Ala 
FLAC Jakarta

Tak ada yang menduga tokoh jagoan dari novel fiksi 
Indonesia Wiro Sableng akan memperkenalkan dirinya 
secara global. Ia kemudian lahir kembali untuk mem-
perkenalkan budaya Indonesia melalui film Wiro Sa-
bleng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212.

Wiro Sableng Pendekar 
Kapak Maut Naga Geni 212 
merupakan film laga fiksi berla-
tar waktu abad ke-16 dan tempat 
di Nusantara. Film ini menun-
jukkan kebudayaan Indonesia 
melalui bela diri pencak silat 
dan juga cita rasa lokal yang di-
sisipkan pada kostum, senjata, 
bahkan set syuting film tersebut. 

Seni Bela Diri Pencak Silat 
dalam Film 

Pencak silat merupakan seni 
bela diri tradisional yang me-
merlukan banyak konsentrasi 
dengan pengaruh budaya Cina, 
agama Hindu, Budha, dan Is-
lam. Istilah pencak silat di In-
donesia digunakan sejak 1948 
guna mempersatukan berbagai 
aliran seni bela diri tradisional 
yang berkembang di Nusantara.

Menurut peneliti silat Donald 
F. Draeger (1992), bukti seni 
bela diri dilihat dari artefak sen-
jata yang ditemukan pada masa 
Hindu-Budha serta pahatan 
relief-relief yang berisikan 
sikap kuda-kuda silat di Candi 
Prambanan dan Borobudur. Se-
lain itu, Draeger juga menyatakan 

nenek moyang bangsa Indonesia 
menciptakan bela diri dengan 
menirukan gerakan binatang di 
alam sekitar — terlihat dari tra-
disi suku asli Indonesia, suku 
Nias. 

Sheila Timothy selaku produser 
dan penulis naskah menyatakan 
pengerjaan film sepenuhnya 
digarap oleh kreator lokal, prop-
erti yang berbau Indonesia seka-
ligus koreografi laga yang ada di 
film.

Pesilat, guru bela diri, aktor 
laga Yayan Ruhian sekaligus 
salah satu koreografer Wiro Sa-
bleng Pendekar Kapak Maut 
Naga Geni 212 membuat semua 
detail jurus pencak silat untuk 
adegan laga. Namun, Yayan 
mengungkapkan ia harus tahu 
dulu latar belakang bela diri 
para pemain. Mereka yang ti-
dak memiliki dasar bela diri 
harus diajari Yayan dar nol. Se-
baliknya, mereka yang sudah 
memiliki, akan mendapatkan 
koreografi laga berdasarkan 
kemampuannya.

Yayan juga mengadaptasi se-
jumlah jurus perguruan silat un-
tuk para pemain yang beradegan Tokoh Wiro Sableng diperankan oleh Vino G. Bastian. INDEKSNEWS.COM

“Siapa yang mau 
dengar dongeng angkat 

tangan?” 
“Saya!” 

“ bernama Future Leader for An-
ti-Corruption (FLAC) Jakarta.

Komunitas yang berdiri sejak 
tahun 2015 ini merupakan ko-
munitas pertama di dunia yang 
menggunakan metode men-
dongeng sebagai cara melawan 
korupsi. Target sasaran mereka 
adalah anak-anak berusia 6 hing-
ga 15 tahun.

“Sebenarnya ada tuh KPK 
bikin kurikulum anti korupsi un-
tuk anak, remaja hingga dewasa, 
akan tetapi yang berjalan baru 
yang dewasa saja. Nah, di situ-
lah kami ambil celah untuk ambil 
bagian dalam mengedukasi anak-
anak hingga remaja,” papar Jiwo 
Damar Anarkie, pendiri FLAC 
Jakarta, dilansir dari komunita.
id. Menurutnya, korupsi tak 
hanya terbatas tentang masalah 
uang, tetapi korupsi juga dapat 
tumbuh mulai dari hal-hal kecil 
seperti berbohong dan mencontek.

Terdapat sembilan nilai 
antikorupsi yang ingin di-
tanamkan FLAC Jakarta. 
Dilansir dari laman KPK RI, 
sembilan nilai itu terdiri dari ke-
jujuran, kepedulian, kemandi-

rian, keadilan, tanggung jawab, 
kerja sama, kesederhanaan,      
keberanian, dan kedisiplinan. 
Setiap cerita yang mereka su-
guhkan kepada anak-anak disisipi 
nilai-nilai tersebut.

Kegiatan mendongeng FLAC 
Jakarta ini dinamakan Laskar 
Anti Korupsi (LAK). Dalam 
setahun LAK diselenggarakan 
dua kali, masing-masing periode 
berlangsung selama dua ming-
gu berturut-turut di hari Sabtu. 
Untuk melaksanakannya, mere-
ka dibantu oleh relawan penga-
jar yang direkrut dari kalangan 
mahasiswa. Para relawan ini 
dibekali dengan konsep penga-
jaran ala FLAC Jakarta, yaitu 
metode mendongeng. 

Sekretaris FLAC Jakarta, 
Claudya Putri Dewanti memapar-
kan bahwa metode mendongeng 
dianggap paling efektif kare-
na tidak terkesan menggurui. 
“Kalau metode presentasi dan 
diskusi yang serius diterapkan 
untuk anak, kami rasa belum 
bisa diterima. Anak cenderung 
lebih bisa diajak berinteraksi 
dengan hal yang relate dengan 

Asa

Kontak FLAC Jakarta

FLAC Jakarta

flac_jakarta

flac_jakarta

@nar6048d
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Menyusuri Gaya Menikmati 
Kopi dan Teh di Indonesia

Safira (20) turun dari ojek 
online, melepas helm 
seraya mengucap terima 

kasih. Sambil menyeka keringat 
di pelipisnya, ia berjalan menuju 
koperasi mahasiswa. Panas terik 
matahari siang itu membuatnya 
memutuskan untuk membe-
li minuman dingin. Pilihannya 
jatuh pada sebotol teh kemasan, 
dengan titik-titik air yang meng-
gugah selera.

Waktu menunjukkan pukul 5 
sore. Usai kelas, ia dan temannya 
pergi ke kedai kopi yang tak jauh 
dari kampus. Ditemani segelas 
kopi dan alunan musik indie, dua 
orang mahasiswa itu mengha-
biskan hari dengan bertukar ceri-
ta. Kebiasaan seperti Safira sudah 
tak asing lagi bagi sebagian besar 
orang Indonesia yang merupakan 
penikmat teh dan kopi. Aroma 
dan rasa yang khas dari kedua 
minuman tersebut sudah dikenal 
masyarakat Indonesia sejak abad 
ke-17.

Berdasarkan sejarahnya, teh 
dan kopi memiliki kemiripan. 
Keduanya bukanlah tanaman asli 
Indonesia. Bibit tanaman terse-
but dibawa bangsa asing untuk 
ditanam di tanah Indonesia yang 
dinilai cocok dijadikan perkebu-
nan teh dan kopi.

Teh pertama masuk ke Indone-
sia pada tahun 1684, yaitu jenis 
Camelia sinensis yang berasal 
dari Jepang. Saat itu, teh ditanam 
sebagai tanaman hias di Kebun 
Raya Bogor. Pada tahun 1800-
an, masyarakat baru menyadari 
bahwa teh dapat dikonsumsi. 
Kemudian dalam skala besar, teh 
ditanam di wilayah dataran tinggi 
Garut dan Banyuwangi. Teh pun 
menjadi komoditas ekspor yang 
menjanjikan bagi Indonesia. Se-
jarah mencatat pada tahun 1835, 
sebanyak 200 peti teh Indonesia 
diekspor hingga ke Amsterdam.

Di waktu yang hampir bersa-
maan, tahun 1696, Belanda mulai 
membudidayakan kopi di Indo-
nesia. Jalan kopi untuk berkem-
bang di negara ini tak semulus 
teh. Berbagai jenis kopi yang 
didatangkan Belanda tidak berha-
sil tumbuh akibat bencana alam 
dan serangan penyakit. Hingga 
akhirnya C. canephora atau yang 
dikenal dengan nama robusta ber-
hasil dibudidayakan pada abad 
ke-20. Sejak itu, orang Indonesia 
mulai menggemari minuman pa-
hit berkafein tersebut.

Seiring banyaknya pengge-
mar kopi, budaya minum kopi 
seolah-olah mengakar di negeri 
penghasilnya. Minuman ini biasa 
dinikmati sembari mengobrol di 
warung kopi. Kopi disajikan da-
lam gelas bening dengan tatakan 
piring kecil dan harga yang rela-
tif murah. Tanpa dihiasi ornamen 
dan fasilitas modern, warung 

kopi hanya berisi meja dan kursi 
kayu panjang. Seorang ahli kopi, 
Adi Taroepratjeka mengatakan 
budaya minum kopi yang dulu 
kita kenal adalah ngopi di warung 
kopi, duduk santai sambil 
menyantap makanan ringan. 
“Yang penting adalah obrolan, 
teman, dan gunjingan,” katanya 
sambil tertawa kecil.

Berbeda dengan kopi yang 
sejak dulu sudah dikonsumsi 
masyarakat luas, teh pada awal-
nya hanya dinikmati oleh bangsa 
asing, bangsawan, dan raja-ra-
ja. Kemudian secara perlahan, 
teh mulai dikenal di kalangan 
masyarakat. Jika image yang 
melekat pada kopi adalah “teman 
ngobrol dan nongkrong”, teh 
memiliki kesan yang berbeda. 
“Teh dibawa oleh kultur negara 
timur yang cenderung lebih per-
sonal, dan detail, berbeda dengan 
kopi yang lebih terbuka dan lebih 
‘ribut’,” papar Adi.

Beda Gaya Kopi dan Teh
Budaya minum kopi yang kita 

kenal kini telah berubah. Peru-
bahan itu terjadi sejak hadirnya 
Starbucks -- kedai kopi franchise 
asal Amerika Serikat -- di Indone-
sia pada tahun 2002. 

Dengan mematok harga yang 
terbilang mahal, Starbucks man-
tap menyasar kalangan me-
nengah atas untuk membeli gaya 
hidup baru yang mereka tawar-
kan. “Tanpa adanya Starbucks, 
mungkin gaya ngopi tidak seperti 
yang kita kenal saat ini. Orang 
melihat itu sebagai satu gaya 
hidup yang menarik, dan orang 
mau gaya hidup itu,” kata Adi. 
Kini masyarakat tidak hanya 
mencari kopi, tapi juga fasilitas, 
suasana, prestise dan gengsi. 

“Kita beli lifestyle kok. Ka-
lau kita lihat kedai kopi, bera-
pa persen yang actually minum 
kopi? Nggak banyak. Mayoritas 
masih beli gaya hidup, WiFi-nya, 
atau tempat duduk yang nyaman,” 
ungkap Adi. Menurutnya, sangat 
kecil persentase konsumen yang 
membeli gelas kedua, kebanya-
kan dari mereka akan duduk lama 
ditemani laptop di atas meja, me-
nikmati kencangnya koneksi in-
ternet dan alunan musik yang me-
manjakan telinga, hanya dengan 
satu gelas kopi. 

Perubahan gaya hidup yang 
dibawa Starbucks diikuti dengan 
maraknya kedai kopi yang ber-
munculan, baik artisan maupun 

franchise, yang sebagian besar 
terkonsentrasi di Jakarta. Data 
lembaga riset pasar Euromonitor 
menyebutkan, hingga 2016 ada 
1.083 gerai kedai kopi di Indo-
nesia. Angka tersebut diprediksi 
akan tumbuh sekitar tujuh persen 
per tahun hingga 2020. Starbucks 
seakan-akan menghidupkan 
gairah bisnis kedai kopi di Indo-
nesia. Konsep yang dibawa oleh 
Starbucks kemudian menjadi 
standar “kedai kopi masa kini.”

Teh punya cerita berbeda. Ber-
bicara soal gaya hidup, di Indonesia 
teh dianggap sebagai minuman 
murah yang dinikmati di rumah. 
Padahal, Indonesia termasuk negara 
penghasil teh terbaik dengan harga 
mahal. Mengapa miskonsepsi ter-
jadi? Pada mulanya, teh ditanam 
di Indonesia memang bukan 
untuk dinikmati orang Indonesia, 
tapi untuk dijual ke negara lain. 
Sebagian besar orang Indonesia 
mengonsumsi teh kualitas rendah 

dengan harga murah, karena teh 
kualitas tinggi atau high grade 
kebanyakan diekspor ke negara lain 
yang memiliki demand tinggi. 
Tidak salah jika banyak dari kita 
menganggap teh adalah minuman 
murah, sebab seperti itulah yang 
kita kenal. Padahal, menurut 
seorang tea expert, Bambang 
Laresolo, di negara lain seperti 
Inggris, teh dianggap barang mahal.

Di Indonesia, teh dikenal se-
bagai “teman makan” yang cocok 
dinikmati bersama makanan apa 
saja. Image ini melekat berkat 
Teh Botol Sosro yang mengusung 
tagline “Apapun makanannya, 
minumnya Teh Botol Sosro.” 
PT Sinar Sosro menjadi perusa-
haan pertama yang meluncurkan 
produk teh dalam kemasan di 
Indonesia dan dunia, tepatnya 
tahun 1974. Adanya inovasi ini 
membuat teh kian populer karena 
mudah didapatkan, bisa diminum 
kapan dan dimana saja. Seperti 

yang diungkapkan oleh Bambang, 
“Teh itu akan menyejukkan di 
kala panas, menghangatkan di 
kala dingin, bahkan mampu me-
nenangkan di kala galau.”

Walau kopi dan teh dinikma-
ti dengan cara yang berbeda. 
Keduanya sama-sama memiliki 
pangsa pasar yang besar di Indo-
nesia dan sudah menjadi bagian 
dari gaya hidup. Bedanya, saat 
ini kopi sedang menjadi tren dan 
mencuri perhatian banyak orang. 
Fenomena ini membuat banyak 
orang menganggap kopi lebih 
populer dari teh. Padahal, teh 
masih menjadi minuman yang 
banyak dikonsumsi hingga seka-
rang. “Teh itu minuman yang su-
dah disenangi semua orang sejak 
zaman dulu, sebelum kopi mulai 
diminum orang-orang,” tutup 
Bambang. 

(Agioriz & Izza/Yasmine)

Secangkir teh manis sudah siap di meja depan teras rumah. Harum. Masih berasap. Memanggil-manggil untuk dihirup aromanya dan 
disesap rasanya. Sementara di sebuah kedai di tengah keramaian kota, seorang barista sibuk menggiling biji kopi sampai halus, men-

campurnya dengan susu, kemudian menghidangkannya untuk sekelompok pemuda yang sedang bertukar cerita. 

“Yang penting adalah 
obrolan, teman, dan 

gunjingan”
- Adi Taroepratjeka

“

Swakarya


