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Ratna menciptakan hoaks yang bertahan sehari. 
Bagaimana publik bisa terpengaruh? 
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KILAS BALIK

Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang setiap 
tahun dirayakan oleh bangsa Indonesia berawal 
dari peristiwa Kongres Pemuda II. Kongres yang 
diketuai oleh Soegondo Djojopoespito ini meng-
hasilkan keputusan yang dikenal sebagai Sumpah 
Pemuda.

Tidak hanya berhasil merumuskan ikrar terse-
but, dalam kongres ini, untuk pertama kalinya 
lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan 
di hadapan para peserta. Kekhidmatan acara se-
makin terasa dengan iringan suara dari gesekan 
biola W.R. Supratman, pencipta lagu tersebut. 

Peristiwa bersejarah bangsa ini merupakan ha-
sil kerja para pemuda Indonesia mempersatukan 
diri tanpa embel-embel kedaerahannya. Mereka 
bersatu dalam satu wadah yang disepakati bersa-
ma, yakni Indonesia Muda.

Cassius  Clay, memperoleh kemenangan da-
lam pertandingan profesional pertamanya dalam 
pertandingan tinju pada 29 Oktober 1960. Clay yang 
masih berusia 18 tahun tersebut dihadapkan dengan 
Tunney Hunsaker yang berusia 30 tahun. 

Mengandalkan kekuatan, strategi, dan “sarung tin-
junya”, Clay membuat Hunsaker jatuh dengan wajah 
yang penuh darah dan memar di ronde keenam.

Siapa yang menyangka laki-laki yang pada saat itu 
berusia 18 tahun tersebut menjadi petinju legendaris 
dunia. Ialah Cassius Clay, atau yang akrab dikenal 
dengan nama barunya, Muhammad Ali.

“I hated every minute of training, but 
I said, Don’t quit. Suffer now and live 
the rest of your life as a champion.” 

– Muhammad Ali
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Kemenangan pasukan Sekutu, khususnya 
Inggris di Perang Dunia II tidak berlangsung 
lama. Lima hari setelah mendarat di Surabaya, 
mereka kehilangan jenderal mereka, Brigadir 
Jenderal AWS Mallaby. 

Mallaby tewas karena tertembak, tetapi hing-
ga saat ini peluru dari senjata siapa yang ma-
suk ke dalam tubuhnya masih tidak diketahui. 
Kapten RC Smith, seperti dikutip oleh JGA 
Parrot dalam Who Killed Brigadier Mallaby 
(1975) mengatakan bahwa ada seorang pemu-
da yang menembak jenderal tersebut dari jarak 
yang cukup dekat. Setelah itu, mobil Mallaby 
terbakar akibat ledakan granat. 

Bermula di sebuah bengkel di Flint, AS, kerja 
sama usaha antara Louis Chevrolet dan Wil-
liam Durant membuahkan hasil. Dalam ku-
run waktu sepuluh tahun, Chevrolet menjadi 
mobil terlaris di Amerika Serikat mengalah-
kan pesaingnya, Ford. Lebih dari 100 tahun 
sejak didirikan, Chevrolet masih bertahan di 
tengah ramainya pasar industri otomotif.

Sepuluh tahun lalu, tepatnya pada 4 Novem-
ber 2008, warga Amerika Serikat memenuhi 
Grant Park, Chicago Illinois. Mereka bersorak 
gembira merayakan terpilihnya presiden baru 
mereka, Barack Hussein Obama. Ia menja-
di keturunan Afrika-Amerika pertama yang 
mengemban jabatan tersebut.

“At this moment, in this election, we must 
pledge once more to march into the future. God 
bless you, and God bless the United States of 
America.” tutupnya diiringi dengan tepuk tan-
gan meriah dari warga yang menantikan peru-
bahan yang akan dilakukan Obama pada saat 
itu.

Naskah dan Infografik: Izza Namira
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DALIH
DAN RATNA

Ratna Sarumpaet kembali membuat sandiwara. Sayangnya, ia tidak 
mementaskan drama itu di panggung yang seharusnya. Ratna mengaku 

dipukuli saat berada di Bandung oleh sekelompok orang tak dikenal.

K
abar itu pun menjadi 
perbincangan penggu-
na media sosial sampai 
elite politik Indonesia. 
Kecaman mulai dilon-

tarkan, Prabowo dan tim suksesnya 
bahkan sampai menggelar konfer-
ensi pers. Hingga akhirnya, kebo-
hongan Ratna terbongkar.

Kisah pemukulan Ratna hanya 
fiksi. Drama yang ia buat itu bera-
khir bak sebuah tragedi. Dalam ke-
sempatan ini, tim FOKUS berusaha 
menyusun kronologi perkemban-
gan kabar bohong soal pemukulan 
Ratna Sarumpaet.

Tersebar Lewat Medsos
Kabar penganiayaan Ratna Sa-

rumpaet pertama kali tersebar lewat 
media sosial. Akun Facebook ber-
nama Swary Utami Dewi mengung-
gah tangkapan layar WhatsApp 
pada Selasa, 2 Oktober 2018. Dalam 
foto itu, muka Ratna tampak beng-
kak. Matanya tidak bisa membuka 
lebar. Pada dahinya terlihat kerutan 
seperti bekas diperban.

“Apakah karena berbeda maka 
seseorang berhak dipukuli? Sim-
patiku buat Ratna Sarumpaet. 

Katakan tidak untuk segala bentuk 
kekerasan. #2019tetapwaras,” tulis 
Swary dalam foto yang ia unggah 
tersebut. 

Kabar penganiayaan Ratna kemu-
dian disebarkan oleh pendukung 
pasangan calon presiden dan wakil 
presiden nomor urut 2, Prabowo 
Subianto-Sandiaga Uno. Ratna 
sendiri memang salah satu anggo-
ta Tim Pemenangan Nasional Pra-
bowo-Sandi. 

Konfirmasi langsung pertama 
disampaikan oleh politisi Partai 
Gerindra, Rachel Maryam pada 
pukul 10.51 WIB siang. Melalui 
akun Twitter-nya @cumarachel, ia 
menyebut bahwa kejadian penga-
niayaan itu benar adanya. 

“Berita tidak keluar karena per-
mintaan bunda @Ratnaspaet 
pribadi, beliau ketakutan dan 
trauma. Mohon doa,” tulis Rachel.

Setelah Rachel, sejumlah anggo-
ta tim pemenangan Prabowo-Sandi 
lainnya seperti Fadli Zon dan Dahnil 
Anzar Simanjuntak juga membenar-
kan kabar penganiayaan itu. Bahkan 
Fadli sudah bertemu langsung dengan 
Ratna untuk mengonfirmasi terjadin-
ya penganiayaan.

Prabowo Tuding Politisi
Setelah kabar penganiayaan terse-

but beredar, Prabowo langsung 
bertemu dengan Ratna. Lokasi per-
temuan dirahasiakan sehingga tak 
bisa diliput oleh media. Baru pada 
malam harinya, Prabowo meng-
gelar jumpa pers di kediamannya 
di Kertanegara. Saat itu, Prabowo 
yakin ada motif politik di balik 
penganiayaan yang dialami Ratna. 
Keyakinan Prabowo tersebut mun-
cul karena tidak ada barang berhar-
ga maupun uang Ratna yang hilang 
pasca-penganiayaan. Selain itu, kata 
Prabowo, Ratna sempat mengaku 
ada kalimat ancaman yang dilontar-
kan oleh pelaku terkait sikap poli-
tiknya.

“Ya ternyata tidak ada barang 
yang dicuri, tidak ada uang yang 
hilang, apalagi kalau bukan proses 
untuk intimidasi. Saya tidak tanya 
secara detail tapi ada kata-kata an-
caman itu,” ujar Prabowo.
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Menanggapi kehebohan yang 
kadung terjadi, kepolisian cepat un-
tuk menelusuri kabar penganiayaan 
terhadap Ratna. Hasilnya, polisi 
menemukan sejumlah kejanggalan. 
Kejanggalan itu diungkap dalam 
jumpa pers pada Rabu (03/10/18) 
lalu.

Direktur Reserse Kriminal Umum 
Polda Metro Jaya Kombes Nico 
Afinta mengatakan, polisi telah 
mendapatkan bukti yang menun-
jukkan bahwa Ratna menjalani 
rawat inap di rumah sakit kecan-
tikan di kawasan Menteng, Jakarta 
Pusat, pada 21 September. 

Ratna masuk sejak pukul 17.00 
WIB sore. Hal ini tidak sinkron 
dengan cerita Ratna yang mengaku 
mengalami penganiayaan di Banda-
ra Husein Sastranegara, Bandung, 
pada 21 September 2018 malam.

“Tim dapatkan info bahwa yang 
bersangkutan pada tanggal 21 Sep-
tember pukul 17.00 WIB  di Ru-

mah Sakit Bina Estetika, Menteng. 
Kami sudah bertemu pihak RS dan 
mengecek. Ada dua keterangan 
yang diberikan itu berbeda,” ujar 
Nico.

Nico mengatakan, kedatangan 
Ratna ke klinik kecantikan itu ter-
catat dalam buku tamu pasien dan 
terekam kamera CCTV rumah 
sakit. Kendati demikian, saat itu 
polisi belum bisa memastikan apa-
kah Ratna berbohong terkait 
penganiayaan yang dialaminya. 
Polisi akan terlebih dahulu me-
minta keterangan Ratna.

Pengakuan Ratna
Tak lama setelah polisi mem-

berikan keterangan, Ratna pun 
langsung menggelar jumpa pers 
di kediamannya, Rabu sore. Ratna 
mengakui bahwa ia memang tidak 
mengalami penganiayaan.

“Jadi tidak ada penganiayaan, itu 
hanya cerita khayal entah diberikan oleh 

setan mana ke saya, dan berkem-
bang seperti itu,” ujar Ratna.

Wajah Ratna sempat lebam karena 
operasi sedot lemak yang dijalaninya 
di RS Bina Estetika. Karena tidak 
ingin anak-anaknya mengetahui 
penyebab kondisi wajahnya, Ratna 
akhirnya berbohong bahwa kondisi 
lebam dan bengkak itu disebabkan 
penganiayaan oleh beberapa orang. 
Ratna mengatakan, kebohongan 
tersebut hanya untuk internal kelu-
arganya saja.

Namun, dia tidak menyangka 
informasi tersebut diketahui publik 
hingga foto-foto wajahnya yang 
lebam tersebar di media sosial. 
Ratna pun meminta maaf kepada 
Prabowo Subianto dan pihak-pihak 
yang dirugikan atas kebohongannya.

“Melalui forum ini saya sangat 
memohon maaf kepada Pak Pra-
bowo yang kemarin dengan tulus 
membela saya, membela kebohon-
gan yang saya buat,” kata Ratna.

Malam harinya, Prabowo-Sandi 
didampingi tim pemenangannya 
kembali menggelar jumpa pers un-
tuk menanggapi kebohongan Rat-
na. Prabowo meminta maaf kare-
na sudah ikut menyebarkan berita 
Ratna dianiaya yang ternyata hanya 
bohong belaka.

“Saya atas nama pribadi dan 
pimpinan tim kami ini, kami minta 
maaf kepada publik bahwa saya telah 
ikut menyuarakan sesuatu yang belum 
diyakini kebenarannya,” kata Prabowo.

Prabowo meminta Ratna mun-
dur dari Badan Pemenangan Pra-
bowo-Sandi. Ia juga mempersilah-
kan kepolisian untuk memproses 
Ratna secara hukum.

“Saya tidak merasa saya berbuat 
salah, bahwa saya akui, bahwa saya 
agak grasah-grusuh. Tapi itu ya su-
dah, namanya kita baru belajar, tim 
saya ini baru,” ujar Prabowo.

(Edo/Ervirdi)

Ilustrasi Ratna Sarumpaet 
dengan wajah lebamnya. 

(Asumsi.co)
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GELAR TINGGI 
TAK JAMIN 

KEBAL HOAKS
Para lulusan universitas bahkan professor sekali pun tetap rentan terjerat 
kebohongan. Sikap kritis ketika menerima informasi semakin diperlukan.

S
epandai-pandai Ratna menga-
rang cerita, akhirnya ketahuan 
juga. Ratna Sarumpaet tak 
pernah mengalami penga-

niayaan. Hal ini diakui oleh dirinya 
sendiri pada Rabu (3/10/18) di ke-
diamannya di Tebet, Jakarta Selatan.

Semua itu hanya khayalan. Tak 
ada pemukulan. Dan Ratna 
menyalahkan “setan” atas apa yang 
ia lakukan. Padahal, kabar dirinya 
menjadi korban pemukulan telah 
tersiar luas dan diyakini banyak pi-
hak. Termasuk berapa elite politik 
yang kini tersangkut dalam pusaran 
kebohongan Ratna.

Tak sedikit politisi yang terjebak 
kabar bohong tersebut. Meski ada 
juga yang mempertanyakan kebe-
narannya sejak kabar itu berembus. 
Mereka yang tertipu bisa disebut 
sebagai nama besar di politik Indo-
nesia. Beberapa juga lulusan univer-
sitas top dengan gelar mentereng. 

Lantas, mengapa mereka masih bisa 
termakan berita hoaks?

Salah satu anggota Internation-
al Society of Political Psychology, 
Rizqy Amelia Zein, memberikan 
penjelasan mengapa para elite poli-
tik tetap bisa terperdaya hoaks. 
Menurutnya manusia secara umum 
punya kecenderungan cognitive mi-
ser, yaitu menyukai berpikir dengan 
mengambil “jalan pintas kognitif ” 
ketika menyimpulkan informasi. 
Sebaliknya, manusia malah meng-

hindari proses penyimpulan yang 
menuntut pemikiran mendalam, 
analitis, dan reflektif.

Dalam konteks politik dan kasus 
Ratna Sarumpaet, Amelia melihat 
hal tersebut diperparah dengan 
cara pandang kita sebagai  manu-
sia terhadap berita bohong yang 
terpengaruhi bias kelompok (in-
group-outgroup bias). Hal ini ditan-
dai ketika kebohongan orang yang 
ada di dalam grup terlihat lebih 
meyakinkan daripada fakta yang 
diungkapkan orang di luar grup itu. 
Dalam psikologi sosial, fenomena 
ini biasa disebut bias konfirmasi.

Fenomena tersebut jelas terli-
hat ketika Ratna Sarumpaet yang 
kala itu masih menjabat sebagai 
juru bicara Prabowo Subianto, 
mendapatkan pembelaan dari 
beberapa rekan jubir dan koali-
si Prabowo lainnya seperti Dahnil 
Azhar, Rizal Ramli, bahkan sampai 
Prabowo sendiri ikut termakan dan 
menyebar kebohongan Ratna tanpa 
melakukan verifikasi.

Hal itu menunjukkan orang den-
gan pendidikan tinggi tidak kebal 
dari hoaks. Hasil riset Sam Wine-
burg dari Stanford University juga 
menyatakan tidak ada kaitan antara 
intelegensi dengan kemampuan 
mendeteksi berita bohong. Temuan 
riset itu menyimpulkan kemam-
puan menyaring hoaks baru akan 
ampuh ketika individu tersebut 
bersikap skeptis dalam mencerna 

informasi.
Barangkali ini terdengar klise, 

akan tetapi bersikap skeptis keti-
ka menerima informasi semakin 
dibutuhkan saat ini.  Ketua forum 
Masyarakat Anti Fitnah Indonesia 
(Mafindo) Anita Wahid menye-
but bahwa tak hanya masyarakat 
yang perlu skeptis terhadap berita 
yang didapat, pemerintah juga per-
lu memberikan pelajaran tentang 
menyaring informasi.

Sementara itu, peneliti asal Aus-
tralia, Ross Tapsel menyarankan 
tiga langkah yang bisa dilakukan 
pemerintah Indonesia untuk mela-
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wan hoaks: memperbaiki media 
penyiaran publik, mengatasi ma-
salah lambatnya akses internet, 
dan mempersiapkan program lit-
erasi digital.

Penanganan hoaks ini jadi PR 
besar menjelang Pilpres 2019. 
Berdasarkan data dari Mafindo, 
dalam tiga bulan terakhir terjadi 
peningkatan jumlah hoaks dan 
disinformasi. Kebanyakan konten 
hoaks itu berisi soal politik. Pada 
September 2018 total ada 230 
konten hoaks dengan 59% dian-
taranya memuat konten politik.

Respons cepat dalam menang-

gapi fenomena hoaks tersebut 
agaknya harus segera diputuskan. 
Menurut pakar teknologi infor-
masi dan media sosial Nukman 
Luthfi, kesulitan untuk mengurangi 
hoaks apalagi di tahun politik 
itu memang tinggi. Pendidikan 
literasi digital menurutnya bisa di-
jadikan rencana jangka panjang, 
sementara itu penegakan hukum 
tegas pada kubu mana pun yang 
menyebar hoaks amat diperlukan 
sebagai solusi jangka pendek. 

(Ervirdi / Yasmine)

1. Kondisi wajah lebah Ratna 
setelah menjalani sedot lemak. 

2. Ratna menggelar konferensi 
pers setelah terbukti berbo-
hong (3 Oktober 2018).

3. Ratna ditangkap di Bandara 
Soekarno Hatta ketika ia mau 
berangkat ke Chile (4 Oktober 
2018).

4. Menjadi tersangka penye-
baran hoaks, Ratna meng-
gunakan baju tahanan usai 
diperiksa di Polda Metrojaya (5 
Oktober 2018).

1 2

3 4



TEKNOLOGI

INOVASI GAWAI 
MASA KINI
Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun semakin cepat. Hal itu ter-
bukti dengan munculnya teknologi yang terus berinovasi. FOKUS men-
gulas beberapa pilihan gawai inovasi terkini. Mulai dari konsol permain-
an yang hand-able, ponsel pintar kekinian dengan harga miring, hingga 
kamera virtual 360 dengan sederet fitur terbaru.

Desain Nintendo Switch terdiri dua buah 
controller bernama JoyCon yang dipasang 
ke konsolnya yakni sebuah tablet touch-
screen berukuran 6,2 inch. Dua buah Joy-
Con bisa digunakan multiplayer tanpa perlu 
menambah controller lagi. 

Nintendo Switch dirancang All-in-One, 
bisa dimainkan secara langsung (handheld), 
diletakkan di meja (tabletop hold) atau bisa 
dihubungkan ke dock yang terhubung den-
gan TV di rumah Anda. Dock-nya sendiri 
sudah sepaket dengan perangkat Nintendo 
Switch.  

Konsol ini memiliki koleksi permainan 
unggulan seperti Legend Of Zelda: Breath 
of The Wild, Mario Tennis Aces, dan lain-
lain. Permainan terhubung ke server global 
sehingga pengguna bisa terhubung dengan 
pemain di seluruh dunia.

Nintendo Switch

Rp 7,5 juta

Rp 4 juta

Salah satu jenis kamera 360 yang kembali menjadi sorotan adalah: 
Insta360 One X dengan teknologi “flowstate” yang semakin mulus 
membuat video stabil.

Penerus Insta360 One ini punya sederet pembaruan yang menar-
ik. Di balik sepasang lensa 200° f/2.0 miliknya, tertanam dua sensor 
CMOS 1/2,3 inci buatan Sony, masing-masing dengan resolusi 18 
megapixel. Resolusinya turun dari edisi sebelumnya karena ukuran 
pixel individual pada sensor One X lebih besar, yang berarti kualitas 
gambarnya di kondisi minim cahaya lebih bagus. 

Resolusi videonya meningkat pesat. One X mampu merekam video 
360 derajat dalam resolusi maksimum 5,7K-30fps. Untuk frame rate, 
masih ada opsi perekaman dalam resolusi 4K-50fps atau 3K-100fps. 
HDR, time lapse, hyperlapse, semuanya tersedia pada One X. De-
mikian pula kemampuan untuk ‘mengekstrak’ video normal (non-
360) pasca perekaman, sehingga pengguna dapat mengubah perspek-
tif video dengan mudah.

Hal unik lainnya adalah fitur Bullet Time, kamera akan merekam 
dalam perspektif mengorbit dengan efek slow-motion. Di One X, fitur 
tersebut memiliki sudut pandang yang lebih luas lagi beserta resolusi 
yang lebih tinggi (3K)

Kamera 360: Insta360 One X

Rp 3,5 juta

Realme 2 Pro

Realme 2 Pro didukung prosesor Qual-
comm Snapdragon yang mampu mempros-
es sinyal digital, WiFi, Bluetooth dan pen-
carian lainnya dalam mode konsumsi daya 
rendah namun efisien. 

Realme 2 Pro dilengkapi dengan kamera 
belakang ganda yang masing-masing beres-
olusi 16MP dan 2MP. Kamera keduanya ini 
(2MP) merupakan kamera bokeh untuk 
mengambil foto dengan background blur. 
Kamera 16MP-ya cocok untuk mengambil 
gambar low-light karena punya aperture 
f/1.7. Untuk urusan selfie, ponsel ini punya 
kamera depan dengan resolusi 16MP yang 
tentunya telah dilengkapi beberapa fitur wa-
jib seperti fitur beautify, modus foto bokeh, 
dan lain-lain. 

Realme 2 Pro habis terjual sampai 10.600 
unit dalam kurun waktu tiga menit. 
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SWAKARYA

SAMBAL 
YANG DULU 

BUKANLAH YANG 
SEKARANG

SAMBAL 
YANG DULU 
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SEKARANG
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Ragam jenis sambal tak luput dari historinya di 
Nusantara. Tak disangka juga bahwa sambal 

mengalami perubahan di tiap zamannya.



SWAKARYA

P
anas, lidah terbakar, 
sinyal rasa sakit yang 
hadir, dan terkadang 
menyiksa. Namun, 
sambal tetap mencan-

du. Seperti kata pepatah Jawa, 
kapok lombok, jera tapi tidak jera. 

Sejarawan kuliner Indonesia, 
Fadly Rahman menuturkan, salah 
satu sensasi yang tak dapat dipisah-
kan dari kuliner Indonesia adalah 
cita rasa pedas. Keragaman sambal 
tak luput dari cita rasa pedasnya yang 
sudah melekat dengan lidah orang In-
donesia. 

“Pedas bukan hanya sekadar rasa, 
namun dapat direfleksikan secara 
historis sebagai unsur pusaka dalam 
pembentukan cita rasa kuliner 
Indonesia,” tutur Fadly.

Indonesia kaya akan ragam kuliner. 
Sambal pun begitu. Sambal yang 
menjadi identik makanan khas 
Indonesia bahkan juga memiliki 
keanekaragaman. Sambal di Nu-
santara tak terbatas daerah. Hampir 
semua punya sambal atau kondi-
men sejenis. 

Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti dari Universitas 
Gadjah Mada (UGM) mem-
perkuat pernyataan itu. Seperti 
diketahui ada 322 macam sambal 
yang terdiri dari 257 macam sambal 
diantaranya digunakan untuk ma-
sakan dan hidangan. Lalu, berbagai 
jenis sambal itu dikelompokkan lagi 
menjadi sambal mentah sebanyak 
119 macam dan sambal masak 138 
macam. 

Prof Mudjiati Garjito selaku ketua 
tim peneliti juga menambahkan, 
dari 257 ragam sambal terdapat 
122 variasi bumbu. Sambal-sambal 
itu umumnya memakai bahan uta-
ma berupa cabai, garam, dan terasi. 
Adapun bumbu yang paling banyak 
digunakan di Nusantara ialah sambal 
bawang merah, bawang putih, gula 
kelapa, gula, dan minyak goreng. 

Ragam Sambal Indonesia
Aneka sambal di Indonesia hitungan-

nya nyaris tak terbatas. Dari sambal 
terasi, sambal korek, sambal teri 
lado, sambal andaliman, sambal 
kecap, sambal dabu-dabu, sambal 
bawang, sambal colo-colo, sambal 
tempoyak, sambal rica-rica, sam-
bal tuktuk, sambal matah, sambal 
kacang, hingga sambal taliwang. 
Sungguh bervariasi. 

Cara membuat sambal pun san-
gat bermacam-macam. Sambal bisa 
dibuat dari bahan mentah maupun 
matang. Hidangan khas Indonesia 
ini dapat divariasikan tingkat kepe-
dasannya, mulai dari kurang pedas 
hingga sangat pedas, tergantung 
jenis dan seberapa banyak cabai 
yang digunakan. Namun, sebenarnya 
bagaimana sambal bisa menjadi 
makanan sehari-hari masyarakat?

 
Jejak Sambal Nusantara

Sambal adalah warisan turun 
temurun bangsa. Kata “sambal” 
sudah ada sejak masa Kerajaan 
Mataram Kuno yang berdiri pada 
abad ke-8 Masehi. Kala itu, penge-

Sepiring nasi lengkap dengan tahu, tempe, dan kerupuk tersedia di depan 
matanya. Makanan favoritnya sejak kecil. Namun yang paling memikat 

matanya adalah sebuah cobek yang berada di tengah-tengah meja makan. 
Bukan cobeknya, tapi sesuatu yang berada di atasnya.

Warna merah semu oranye, terlihat segar, pedas, dan menggugah selera. 
Ditambah aromanya yang menyebar ke seluruh ruangan. 

“Huuh.. Hah.. Ssh.. Huh.. Hah..” 
Sensasi panas dan nikmat bercampur menjadi satu, berkat hidangan 

pelengkap tersebut. Teman makannya sejak kecil, sambal.

tahuan mengenai bahan pembuat 
sambal dan bagaimana cara mem-
buatnya disebarkan melalui budaya 
lisan khas masyarakat Nusantara. 
Fadly mengatakan “Mereka punya 
tradisi yang disadari bersama, kemu-
dian mempraktikkannya secara se-
ragam.” 

Baru kemudian pada masa pen-
jajahan Belanda, ada seorang nyo-
nya menir Belanda membuat se-
buah buku resep berisi resep aneka 
sambal. Ia adalah Catenius van der 
Meijden, seorang ahli kuliner pada 
masa kolonial. Meijden mengum-
pulkan resep-resep masakan Indo-
nesia dan mendokumentasikannya 
dalam buku yang berjudul Groot 
nieuw volledig Oost-Indich kook-
boek. 

Resep sambal Meijden populer 
dengan nama-namanya yang unik, 
seperti sambal bajak, sambal serda-
doe, dan sambal boedak. Pemilihan 
nama tersebut didapatkan dari ha-
sil observasinya terhadap budaya 
makan orang-orang di Jawa.
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“Misalnya sambal bajak, kalau 
dilihat dari tekstur warna dan wu-
judnya terlihat seperti tanah yang 
dibajak, kasar. Kemudian sambal 
serdadoe. Sambal itu biasa dimak-
an oleh kalangan militer saat masa 
perang. Karena dengan begitu 
mereka akan tetap merasa energik. 
Kalau tidak makan sambal mereka 
merasa kurang semangat,” papar 
Fadly.

Bahan Baku Silih Berganti, Sambal 
Tetap Dinikmati

Perkembangan sambal di Indo-
nesia tak dapat dilepaskan dari 
perkembangan bahan bakunya. 
Mengapa cabai atau Capsicum dise-
but sebagai bahan pembuat sambal 
jenis baru? Sebab, sebelum cabai 
ditanam dan populer di Indonesia, 
ada beberapa tanaman yang sudah 
mendahului jejaknya untuk menja-
di bahan utama sambal.

Sambal yang dikenal pada zaman 
Kerajaan Mataram Kuno diracik 
menggunakan salah satu tanaman 

akar-akaran, yaitu jahe. Alasan di 
balik penggunaan jahe untuk sam-
bal adalah karena rasanya yang pe-
das. Selain itu, jahe bersifat meng-
hangatkan tubuh. Sambal jahe pun 
akhirnya terkenal pada masa itu 
dan digunakan sebagai pemedas 
makanan.

Fadly menjelaskan bahwa ke-
datangan jahe ke Indonesia berkat 
orang India. Mereka membawa 
berbagai pengaruh kebudayaannya, 
termasuk kuliner. “Dan salah satu 
yang ditanamkan pengaruhnya ke 
Nusantara itu adalah jahe,” kata Fadly.

Era sambal jahe kemudian diges-
er dengan kehadiran tanaman Piper 
retrofractum vahl atau yang dikenal 
dengan sebutan cabya. Masa kon-
sumsi cabya atau cabai jawa ini ti-
dak berlangsung lama. Ia kini lebih 
populer digunakan sebagai bahan 
minuman herbal.

Habis manis sepah dibuang, pepa-
tah yang cocok untuk nasib jahe 
dan cabya. Jahe diusir, cabya pun 
senasib. Tanaman dari India kem-

bali hadir sebagai bahan baku sam-
bal. Ialah lada atau Piper nigrum 
yang berasal dari Ghat Barat. Ma-
suknya lada membuat pamor cabya 
menurun. Saat itu masyarakat lebih 
menyukai sensasi pedas yang ditim-
bulkan oleh lada. Bahan pemberi 
rasa pedas ini memberikan efek 
panas di dalam lambung.

Bahan baku sambal kembali ber-
ganti. Lada digantikan dengan Cap-
sicum, yakni cabai yang kita kenal 
saat ini. Si biang pedas ini berasal 
dari Amerika Selatan dan masuk ke 
Indonesia pada abad ke-16 dibawa 
oleh pelaut Portugis dan Spanyol 
untuk dibudidayakan. Proses pem-
budidayaan tersebut berlangsung 
dari abad ke-17 hingga 18 di Jawa 
dan Sumatera. Akhirnya tanaman 
dengan nama latin Capsicum ini 
berhasil berkembang secara masif 
karena kecocokannya dengan tanah 
dan iklim tropis Indonesia. Tana-
man ini pun semakin dikenal oleh 
masyarakat dan diterima sebagai 
bahan pembuat sambal jenis baru.

Seiring makin disukainya Capsicum 
untuk bahan pemedas di berbagai 
daerah. Jenis baru ini lantas menye-
bar di seluruh Indonesia dan mem-
buat sambal Nusantara menjadi 
bervariasi. Selain itu, Fadly men-
jelaskan bahwa keanekaragaman 
sambal ditentukan kondisi material 
atau bahan-bahan yang tersedia di 
setiap daerah. 

Contohnya, sambal petis. Vari-
asi sambal yang berasal dari Jawa 
Timur ini dibuat dari petis, hasil 
olahan udang atau ikan yang ber-
bentuk pasta. Sambal petis ini mun-
cul karena Jawa Timur adalah salah 
satu penghasil udang dan ikan. 
Masyarakat setempat pun mengo-
lahnya menjadi sambal petis.

“Karena tiap daerah memiliki 
bahan yang berbeda, maka variasi 
sambal pun terjadi atas kreativitas 
menggabungkan cabai dengan ba-
han yang tersedia di wilayah 
masing-masing,” tutup Fadly.

(Izza &Yasmine)
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Seorang anak laki-laki korban gempa bumi Palu 
sedang menaiki delman di depan pengungsian.  
(REUTERS/Darren Whiteside)



BENCANA

Aceh, Desember 2004
9,3 SR (diikuti Tsunami)

160.000 meninggal, 123.106 terluka

Padang, September 2009
7,9 SR

1117 meninggal, 
1214 terluka, 

1688 luka ringan

Palu, September 2018
7,4 SR

>1649 meninggal, >600 luka, 
>100 hilang, >16000 mengungsi

SIAP SIAGA DI TENGAH CINCIN API PASIFIK

Pangandaran, Juli 2006
7,7 SR

668 meninggal; 9.299 luka-luka

Lombok, Juli 2018
6,4 SR

20 meninggal, 401 luka-luka,
10,062 rumah rusak

Nias, Maret 2004
8,7 SR

300 meninggal, 1034 terluka

Indonesia adalah negara paling aktif secara seismik di muka bumi. Negara kepulauan ini terletak di tengah-tengah wilayah Cincin Api Pasifik, jalur gempa Sabuk Alpide, serta 
berada di atas beberapa lempengan tektonik. Terdapat juga gunung berapi — dan beberapa masih aktif di Indonesia.

Menurut laporan Live Science, Cincin Api Pasifik diklaim sebagai sabuk gempa bumi terbesar di dunia oleh US Geological Survey (USGS). Cincin Api Pasifik merupakan 
daerah yang memiliki banyak sesar yang memanjang sekitar 40 ribu kilometer mulai dari Chile, Jepang, dan kemudian berhenti di Asia Tenggara. Sekitar 90 persen semua 
gempa bumi di dunia, dan 80 persen gempa bumi terbesar di dunia terjadi di sepanjang Cincin Api Pasifik. FOKUS merangkum tujuh gempa besar yang pernah terjadi selama 

15 tahun terakhir:
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Palu, September 2018
7,4 SR

>1649 meninggal, >600 luka, 
>100 hilang, >16000 mengungsi

SIAP SIAGA DI TENGAH CINCIN API PASIFIK

Lombok, Juli 2018
6,4 SR

20 meninggal, 401 luka-luka,
10,062 rumah rusak

Lombok, Agustus 2018
7 SR

91 meninggal, 201 luka-luka

Indonesia adalah negara paling aktif secara seismik di muka bumi. Negara kepulauan ini terletak di tengah-tengah wilayah Cincin Api Pasifik, jalur gempa Sabuk Alpide, serta 
berada di atas beberapa lempengan tektonik. Terdapat juga gunung berapi — dan beberapa masih aktif di Indonesia.

Menurut laporan Live Science, Cincin Api Pasifik diklaim sebagai sabuk gempa bumi terbesar di dunia oleh US Geological Survey (USGS). Cincin Api Pasifik merupakan 
daerah yang memiliki banyak sesar yang memanjang sekitar 40 ribu kilometer mulai dari Chile, Jepang, dan kemudian berhenti di Asia Tenggara. Sekitar 90 persen semua 
gempa bumi di dunia, dan 80 persen gempa bumi terbesar di dunia terjadi di sepanjang Cincin Api Pasifik. FOKUS merangkum tujuh gempa besar yang pernah terjadi selama 

15 tahun terakhir:
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Evolusi Cashless 
di Indonesia

Mari sedikit bernostalgia. Saat masih berumur 5 tahun, saya masih ingat melihat Ibu saya membawa 
tas penuh uang tunai saat hendak membayar uang sewa rumah keluarga kami. Sudah 20 tahun ber-
lalu, saya tak perlu repot-repot membawa uang tunai ke toko untuk membeli televisi atau komputer 

impian. Cukup membayar dengan sebuah kartu, transaksi pun beres.

C
erita tersebut disampaikan oleh Arif 
(25), seorang wiraswasta yang kembali 
mengenang masa kecilnya. Ia merasakan 
tren pembayaran kini sudah berubah. 
Menurutnya, Indonesia dan termasuk di-

rinya sudah mengikuti zaman yang menuntut kegiatan 
ekonomi dalam pembayaran serba cashless.

Dari kisah Arif, bisa dilihat bahwa cara bertransaksi 
masyarakat Indonesia sudah mulai berubah. Peralihan 
transaksi ini tidak luput dari campur tangan aturan 
Bank Indonesia (BI) mengenai uang elektronik pada 
tahun 2009 silam. Kemudian, lima tahun setelah itu, 
tepatnya 2014, Bank Indonesia mencanangkan Gera-
kan Nasional Non Tunai (GNNT). GNNT bertujuan 
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku 
bisnis, dan juga lembaga pemerintah untuk menggu-
nakan instrumen nontunai sehingga dapat membentuk 
masyarakat nontunai atau cashless society. 

Perjalanan Menuju Cashless Society
Menurut Ekonom dari Universitas Indonesia, Fithra 

Hastiadi, pelaksanaan sistem nontunai dapat mengun-
tungkan negara dan juga masyarakatnya. 

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

Tak jauh berbeda dari yang Fithra jelaskan, menurut 
keterangan dari sosialisasi GNNT Bank Indonesia, 
terdapat beberapa manfaat dalam menggunakan alat 
pembayaran nontunai. Di antaranya adalah sisi kea-
manan dan kepraktisan, lalu mampu untuk menekan 
biaya ongkos percetakan uang, kemudian dari sistem 
nontunai ini juga memungkinkan untuk membuat pe-
rencanaan ekonomi secara lebih akurat, serta mampu 
meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian.

Selain itu, menurut data dari Bank Indonesia penerapan 

sistem nontunai kian meningkat, baik dari segi tran-
saksi ataupun jumlah uang elektronik yang beredar. 
Jumlah uang elektronik yang sudah beredar hingga 
November 2017 mencapai 113 juta instrumen berjenis 
e-money atau e-wallet (dompet elektronik). Jumlah ini 
meningkat signifikan dari posisi awal 2017 yang hanya 
52 juta instrumen uang elektronik. Jumlah itu mencakup 
26 jenis uang elektronik yang dikeluarkan oleh 26 peru-
sahaan penerbit berbeda. 

Dari data tersebut, terlihat kebijakan pemerintah telah 
mampu mendorong transaksi nontunai lewat program 
yang mereka canangkan. Selain program pemerintah, 
perkembangan teknologi digital di sektor finansial dan 
keinginan untuk praktis dalam bertransaksi juga ikut 
mendorong meningkatnya jumlah transaksi nontunai.

Berdasarkan data lainnya dari Bank Indonesia, nilai 
transaksi e-money (uang elektronik) periode Januari - 
Oktober 2017 naik 60 persen menjadi Rp 8,77 triliun 
dari periode yang sama tahun sebelumnya baru menca-
pai Rp 5,48 triliun. Demikian pula uang elektronik yang 
beredar di masyarakat juga tumbuh 48 persen menjadi 
75 juta unit dari 51,2 juta Unit pada akhir tahun lalu.

Di Indonesia sendiri, implementasi sistem cashless 
sudah diterapkan di berbagai sektor seperti sektor kor-
porasi untuk penggunaan tiket KRL dan Transjakarta, 
pembayaran transportasi online dan e-commerce, serta 
pembayaran tol lewat kartu e-toll.  Sektor pemerintahan 
juga mulai menerapkan sistem tersebut salah satunya 
dengan melakukan penyaluran dana bantuan sosial se-
cara nontunai. 

Kehadiran E-Commerce dan Fintech dalam Perkem-
bangan Cashless Society

Meningkatnya popularitas perdagangan secara online 
(e-commerce) di Indonesia mengubah gaya hidup mas-
yarakat, termasuk dalam sistem pembayaran. Sekitar 
76% konsumen telah menggunakan sistem pembayaran 
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nontunai dalam transaksi e-commerce. Ini juga mem-
buka peluang layanan keuangan berbasiskan teknologi 
atau financial technology (fintech) membesarkan jang-
kauan usaha dan pasarnya.

Berdasarkan survei Katadata Insight Center (KIC) 
terhadap 20 ribu responden di 34 provinsi selama peri-
ode 27 Agustus-9 September 2018, sebanyak 76,08% 
responden menggunakan pembayaran nontunai untuk 
belanja online. Pembayaran melalui metode transfer di 
Anjungan Tunai Mandiri (ATM) mendominasi seban-
yak 31%.

Sedangkan mobile banking merupakan jenis pemba-
yaran terpopuler kedua sebesar 19,1%, disusul internet 
banking 13,3%. Sebanyak 11,03% responden meng-
gunakan pembayaran melalui virtual account sedang-
kan melalui digital payment atau fintech hanya sebesar 
1,66%.

Untuk pembayaran transaksi e-commerce secara 
tunai, payment point berupa gerai waralaba seper-
ti Alfamart, Indomaret, dan lainnya digunakan oleh 
14,62% responden. 

“Pembayaran setelah barang diterima (cash on de-
livery/COD) sebesar 9,3%,” kata  Jamilatuz Zahro, Se-
nior Data Analyst Katadata dalam laporan Indonesia 
E-Commerce Mapping 2018 yang dirilis 18 September 
lalu.

Menurut survei KIC, secara nominal 35,36% kon-
sumen e-commerce membelanjakan Rp 100 ribu-Rp 500 
ribu per bulan. Sekitar 23,22% konsumen membelanja-
kan Rp 500 ribu-Rp 1 juta per bulan sedangkan 18,2% 
responden bertransaksi senilai Rp 1 juta- Rp 3 juta per 
bulan.

Sebanyak 12% responden bertransaksi dengan nom-
inal di bawah Rp 100 ribu sedangkan 11% responden 
berbelanja di atas Rp 3 juta per bulan.

Tingginya jumlah pengguna pembayaran nontunai 
menunjukkan kepercayaan konsumen terhadap peru-
sahaan e-commerce meningkat. Konsumen yakin bah-
wa barang yang dibeli di situs belanja daring sesuai 
dengan gambar yang ditampilkan. Jika tidak yakin, 
konsumen tentu akan lebih memilih membayar tunai 
ketika barang sudah diterima atau sistem COD.

Penggunaan sistem pembayaran nontunai juga 
mencerminkan perilaku konsumen yang mengede-
pankan kepraktisan dan kecepatan dalam transaksi.

Jika dilihat dari riset tersebut, dominasi perbankan 
dalam pembayaran transaksi konsumen di e-commerce 
menunjukkan masyarakat Indonesia masih menggan-
tungkan transaksi keuangannya pada sistem pemba-
yaran konvensional. Perusahaan-perusahaan fintech 
membutuhkan waktu lebih lama dan produk yang lebih 
menarik agar masyarakat secara perlahan-lahan mele-
paskan ketergantungan pada sistem pembayaran kon-
vensional.

Go-Pay, anak usaha Go-Jek Indonesia yang bergerak 
di sistem pembayaran, memperluas penggunaannya 
bukan hanya di ekosistem Go-Jek tetapi juga merambah 
pembayaran di toko offline maupun online. Untuk tran-
saksi e-commerce, Go-Pay bekerja sama dengan Adidas, 
The Body Shop, Sociolla, Hijup, Cotton Ink, Rollover 
Reaction, By Lizzy Parra (BLP), Sayur Box, Loket.com, 
Naked Press, hingga Panorama Tours.

Sementara itu, PT Cashlez Worldwide Indonesia 
(Cashlez) bermitra dengan bank maupun perusahaan 
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e-commerce untuk memperluas layanannya. Layanan 
Cashlez Link bisa digunakan untuk berbelanja di Blan-
ja.com, Blibli.com, Elevenia, MatahariMall.com, Toko-
pedia, Bukalapak, Shopee, dan Ralali.com. Adapun 
perbankan dan switching company yang menjadi mitra 
Cashlez adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara 
Indonesia Tbk, Maybank, JCB, Mastercard, dan Visa.

Founder dan CEO Cashlez Teddy Setiawan menga-
takan, dengan metode pembayaran mobile point of sale 
(mPOS) dan Cashlez Link, transaksi nontunai di-
harapkan tumbuh hingga 300% karena proses belanja 
lebih mudah dan praktis. 

“Visi Cashlez terhadap cashless society adalah men-
ciptakan aplikasi pembayaran frictionless yang dapat 
mendorong orang beralih dari pembayaran tunai ke 
elektronik,” ujar Teddy.

Laporan McKinsey berjudul The Digital Archipelago 
menyebutkan penetrasi internet dan antusiasme mas-
yarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi dig-
ital mendorong pertumbuhan e-commerce. Pasar per-
dagangan online di Indonesia diprediksi akan tumbuh 
secara signifikan hingga mencapai US$ 65 miliar pada 
2022. Sekitar 30% dipicu oleh konsumsi.

Evolusi Uang Elektronik Sebagai Alat Pembayaran
Ada dua jenis uang elektronik. Pertama, berbentuk 

kartu (chip based) atau biasa dikenal sebagai e-money. 
Seperti Flazz BCA, e-money Mandiri, Tap Cash BNI, 
Brizzi BRI, dan lainnya. Kedua, adalah e-wallet atau 
dompet elektronik. Uang elektronik ini pembayaran 
digital berbasis aplikasi (served based) seperti T-CASH, 
XL Tunai, Doku Wallet, GoPay atau yang baru-baru ini 
hadir, yaitu OVO. 

Kehadiran jenis-jenis uang elektronik ini merupa-
kan faktor yang turut mendukung gerakan cashless 
di masyarakat Indonesia. Berawal dari pilihan pem-
bayaran menggunakan kartu debit atau kredit di toko 
maupun restoran, kini lingkup transaksi nontunai sema-
kin luas berkat kemunculan e-money atau e-wallet. 

Selain itu, pihak perbankan juga sedang berlomba 
untuk tak hanya membuat e-money berbasis kartu saja 
yang beredar di Indonesia. Saat ini, terdapat juga uang 
elektronik berteknologi NFC (Near Field Communica-
tion), QR code, maupun aplikasi. 

Perjalanan penerapan kebijakan cashless society ini 
memang tidak mudah. Meski layanan perbankan, 
e-commerce, dan marketplace kian berkembang, belum 
tentu masyarakat Indonesia siap untuk bertransaksi 
dengan sistem cashless sepenuhnya.

Menurut laporan “The G4S World Cash Report” yang 
dirilis G4S, menyebutkan bahwa 50-55 persen transaksi 
keuangan di Indonesia masih menggunakan metode 
pembayaran tunai. Begitupun di 18 negara dari 24 neg-
ara yang disurvei untuk laporan ini, seperti India dan 

Thailand, yang masih banyak menggunakan sistem tu-
nai dan cash on delivery.

Laporan ini menggunakan dua instrumen utama 
untuk mengukur peningkatan kebutuhan akan tu-
nai, yakni rasio Peredaran Uang Tunai (CIC) terhadap 
PDB serta peningkatan penarikan uang tunai di nega-
ra-negara yang terlibat dalam survei. 

Di Indonesia, selama kurun waktu 2012-2016, Pere-
daran Uang Tunai (CIC) tumbuh 53,1 persen menjadi 
Rp 528,53 triliun, sementara jumlah total penarikan 
uang tunai di ATM dalam periode yang sama mening-
kat sebesar 65,5 persen menjadi Rp 2.353 triliun. 

“Pembayaran tunai tetap menjadi bagian penting 
dalam ekonomi global sehari-hari. Sebab, uang tunai 
bebas digunakan dan selalu tersedia, bersifat rahasia, 
tidak bisa dibajak, dan tidak bergantung pada aplikasi 
perangkat di telepon genggam. Sejumlah karakter unik 
ini menjadikan uang tunai tetap signifikan bagi 
masyarakat di benua manapun mereka tinggal,” ujar 
Chief Executive G4S untuk Global Cash, Jesus Rosano.

Melihat tantangan besar tersebut, bisa dibilang Indo-
nesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk mewu-
judkan budaya cashless society. Mengubah suatu sistem 
dan menjadikannya sebuah kebiasaan perlu melewati 
proses yang panjang. Untuk itu, diperlukan dukungan 
dari banyak pihak, baik pemangku kebijakan maupun 
dari kalangan masyarakat sendiri.

(Yasmine / Ervirdi)



KONTEMPORER

Cukupkanlah ikatanmu, 
relakanlah yang tak 
seharusnya untukmu. 

Kutipan itu merupakan bagian 
dari lirik lagu “Sulung” yang men-
jadi pembuka album kedua Kunto 
Aji bertajuk Mantra Mantra. Ku-
rang lebih dua tahun berselang, 
akhirnya ia merilis album kedua 
setelah debut Generation Y dengan 
lagu “Terlalu Lama Sendiri” yang 
berhasil melambungkan namanya. 
Setelah meluncurkan single berjudul 
“Konon Katanya” pada Novem-
ber 2017 dan album Overthinker 
(Demo) pada Agustus 2018, Kun-
to Aji resmi merilis album Mantra 
Mantra pada September 2018.

Berangkat dari pengalaman 
pribadi, Kunto Aji mengangkat 
isu kesehatan mental sebagai tema 
besar yang memayungi sembilan 
lagu dalam album keduanya ini. 
“Gue menuangkan apa yang gue 
alami dalam lagu. Tapi yang gue 
sampaikan lewat lagu itu hanya sisi 
permukaan, jadi orang lain bisa 
merasakan hal yang sama,” katanya 
menjelaskan. Lebih khusus, dalam 
album ini Kunto menuangkan 
perspektifnya tentang overthinking 
sebagai salah satu hal yang dapat 
memicu masalah kesehatan mental. 

Menurut Kunto, kesadaran tentang 
kesehatan mental di Indonesia ma-
sih perlu ditingkatkan lagi. 

Konsultasi dengan Psikolog
Keseriusan penyanyi 31 tahun ini 

dalam menggarap album Mantra 
Mantra dibuktikan dengan konsul-
tasi dan riset dengan psikolog. Ia 
mengaku beberapa kali berkonsul-
tasi dengan psikolog selama proses 
pengerjaan album ini. Lagu “Rehat” 
menjadi buah dari konsultasi Kunto 
dengan psikolog. 

“Tenangkan hati, semua ini bu-
kan salahmu. Jangan berhenti, yang 
kau takutkan tak kan terjadi,” kata 
Kunto dalam “Rehat”. Lewat lagu ini, 
Kunto berbicara pada pendengarnya, 
mengajak untuk mengambil jeda 
dan melepaskan pikiran-pikiran 
negatif. Dengan dentingan pia-
no dan suara khas Kunto Aji yang 
renyah di telinga, “Rehat” mampu 
menenangkan dan juga menguat-
kan lewat barisan lirik yang magis, 
seperti penggalan “biarkanlah semes-
ta bekerja untukmu” yang mengajak 
pendengarnya membebaskan segala 
yang memberatkan hati.

“Rehat” menjadi lagu yang ter-
bilang spesial. Kunto secara khu-
sus memasukkan frekuensi 396 
Hz yang menurut penelitian dapat 

melepaskan pikiran negatif. Pene-
litian tentang frekuensi ini dikenal 
dengan nama Solfeggio Frequencies 
milik Dr. Joseph Pulio, seorang psi-
kolog asal Amerika Serikat. Dalam 
penelitian tersebut dijelaskan ada 
enam macam frekuensi yang bisa me-
mengaruhi perasaan manusia. Frekuen-
si 396 Hz berada di urutan pertama 
yang dianggap bisa melepaskan 
pikiran negatif seperti rasa ber-
salah (guilt) dan rasa takut (fear). 
Kunto mengajak Petra Sihombing 
untuk membantunya merumuskan 
frekuensi 396 Hz dalam lagunya 
tersebut.

Selain Petra, Kunto juga meng-
gandeng Ankadiov Subran, Bam 
Mastro dan Anugrah Swastadi un-
tuk memproduseri lagu-lagu dalam 
album Mantra Mantra. “Sulung”, 
“Rancang Rencana”, “Pilu Mem-
biru”, “Topik Semalam”, “Rehat”, 
“Jakarta Jakarta”, “Konon Katanya”, 
“Saudade”, dan “Bungsu” menja-
di sembilan lagu dengan lirik yang 
personal, dikemas apik dengan sen-
tuhan khas empat produser yang 
membuat album ini terasa kaya. 

“Yang sebaiknya kau jaga ada-
lah dirimu sendiri,” tutup Kun-
to mengakhiri lantunan Mantra 
Mantra. 

(Agioriz/Yasmine)

Lantunan 
Mantra
Kunto Aji
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Teror Tujuh Turunan 
Kesultanan Lamuri

D
i atas menara jaga, Si 
Ujud menyimpan keingi-
nan terbesarnya: mem-
bunuh Sultan Nurud-

din. Namun, entah keuntungan 
atau kerugian, Si Ujud merupakan 
“orang dalam” kesultanan. Ia pun 
kebingungan tentang kapan dan 
bagaimana rencananya itu akan ter-
laksana.

Ada dendam kesumat di dalam 
diri Si Ujud. Orang tuanya men-
jadi korban dalam “pembersihan 
merica” yang dilakukan sang sultan 
bertahun-tahun sebelumnya. Kala 
itu, Si Ujud masih berada di Usma-
ni (Turki) untuk belajar teknik per-
kapalan.

Perjalanan Si Ujud membalaskan 
dendamnya dapat kita temui di ba-
gian awal Kura-kura Berjanggut. 
Novel ini bercerita tentang kesul-
tanan Lamuri, salah satu kerajaan 
yang ada di Aceh. Sang pengarang, 
Azhari Aiyub, kemudian membagi 
novel ini dalam tiga bagian: Buku 
Si Ujud, Buku Harian Tobias Fuller, 
dan Lubang Cacing.

Pada bagian pertama kita akan 
dihadapkan catatan harian yang dit-
uliskan Si Ujud. Kisah dimulai pada 
Oktober 1612, saat Si Ujud memulai 
pekerjaannya sebagai sangkilat (ma-
ta-mata) kesultanan. Ia mengantar 
sekelompok pelaut Perancis yang 

ingin menghadap Sultan Nuruddin.
Meski dalam format catatan hari-

an, Si Ujud tak bercerita secara linier 
dari hari ke hari, melainkan dengan 
alur maju-mundur. Ia bisa mencer-
itakan beberapa peristiwa lampau 
lewat kesaksian tokoh lain. Mulai 
dari cerita tentang asal mula Sul-
tan Nuruddin yang dijuluki “Anak 
Haram Lamuri,” cerita orang tua Si 
Ujud saat masih menjadi pedagang 
merica, serta hikayat sekte sufistik 
pimpinan Hamzah dari Fansur.

Menurut sastrawan Leila S. Chu-
dori, kisah pada bab satu inilah 
yang paling menarik dalam novel 
Kura-kura Berjanggut. Bagi Leila, 
bagian Buku Si Ujud adalah yang 
terbaik, bergelora, serta penuh sesak 
dengan drama intrik di dalam dan 
luar istana: pertaruhan harta atau 
nyawa, pertarungan antara pelaut 
dan perompak, tanding catur antara 
Sultan dan nakhoda gila, adu gajah 
yang menegangkan, banjir besar 
yang menyebabkan ribuan rakyat 
tewas dan mayatnya dilahap buaya, 
serta hubungan seksual yang sama 
sekali tak memusingkan gender.

Namun, bukan berarti dua ba-
gian lain dalam novel ini merupa-
kan bab yang buruk. Dalam bagian 
kedua Azhari tetap menggunakan 
cara bercerita dengan sudut pan-
dang orang pertama. Bedanya, pada 

bab ini yang bercerita bukan lagi Si 
Ujud. Cerita beralih zaman dan to-
koh. Kali ini tentang Tobias Fuller 
dari Aceh abad 19. 

Tobias merupakan dokter Hindia 
Belanda yang ditugaskan pemer-
intah kolonial untuk menginvesti-
gasi pembunuhan acak yang sering 
dilakukan kepada orang kulit putih. 
Dari fenomena teror yang merebak 
itu akan ditemukan keterkaitan an-
tara bagian satu dan dua di novel 
ini. Mereka yang menjadi pelaku 
teror mengaku telah membaca se-
buah kitab Kura-kura Berjanggut. 

Bab pertama novel ini menyebut-
kan bahwa pada abad ke-17 di La-
muri telah beredar sebuah kitab 
panduan membunuh Sultan Nurud-
din yang dibuat oleh komplotan Ku-
ra-kura Berjanggut. Mulai dengan 
racun, seruling tajul muluk, sampai 
teknik tumit keadilan. Teknik mem-
bunuh yang terakhir itu yang kem-
bali dipraktikan di Lamuri abad 19. 

Kemudian pada bagian Lubang 
Cacing, Azhari mencoba bercer-
ita dengan gaya yang berbeda dari 
sebelumnya. Ia menampilkan be-
berapa cuplikan buku, jurnal, serta 
catatan harian yang sifatnya fiksi. 
Keputusan ini diakui oleh sang pen-
garang dalam diskusi di Salihara 
pada Rabu (27/07/18) sebagai us-
ahanya untuk menutup beberapa 

Sebuah novel setebal 960 halaman dikerjakan selama 12 tahun oleh Azhari Aiyub. Ia mem-
bawa wacana segar tentang Aceh, bajak laut, mistisme islam, dan kolonialisme ke dalam 

sastra Indonesia kontemporer.
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“lubang” yang ada di bagian perta-
ma dan kedua.

Azhari menutup novelnya dengan 
epilog Catatan Bantaqiah Woyla. 
Tokoh Bantaqiah Woyla diceritakan 
sebagai seorang peneliti yang ber-
mukim di Amsterdam, Belanda. Ia 
mendapatkan berita pembunuhan 
di New York yang dilakukan dengan 
teknik tumit keadilan. Bantaqiah 
terperanjat karena pernah menden-
gar istilah itu. Ia kemudian bergegas 
mencari beberapa dokumen lawas 
yang pernah ia baca dan mengum-
pulkannya jadi satu.

Keputusan Azhari mengakhiri 
kisahnya seperti itu seakan mem-
perlihatkan bahwa sebagai pemb-
aca, kita seperti tokoh Bantaqiah 
Woyla yang berusaha menyusun 
dan menyimpulkan kisah itu sendi-
ri. Pada akhirnya pembaca yang 
membuat kesimpulan di penghu-
jung cerita, bukan sang pengarang. 
Teknik penceritaan ini biasa dikenal 
sebagai gaya open-ended story.

Hal lain yang ditampilkan Azhari 
adalah soal teror tumit keadilan: 

cara membunuh dengan menggu-
nakan senjata tajam yang direkatkan 
di tumit. Teknik ini masih terus ter-
simpan di dalam benak keturunan 
orang-orang Lamuri dari zaman 
kerajaan islam, masa kolonial, hing-
ga abad 21. Teror itu terus bertahan, 
barangkali selama tujuh turunan.

Novel Kura-kura Berjanggut bisa 
dibilang mendapatkan respons 
positif. Sastrawan Zen Hae menye-
but karya Azhari itu sebagai novel 
paling ambisius dan paling tebal 
dalam sejarah sastra Indonesia. Se-
belum Azhari, Pramoedya Ananta 
Toer menulis Arus Balik yang jum-
lahnya 760 halaman. 

Bukan hanya dari segi ketebal-
an, Leila S. Chudori juga menyebut 
novel ini secara teknik penceritaan 
telah menandakan Azhari sebagai 
pendongeng ulung Indonesia yang 
karya selanjutnya patut untuk di-
tunggu. Meski memberikan pujian 
tinggi, Leila juga menyelipkan kri-
tik pada novel ini. Tepatnya atas 
pemilihan laki-laki sebagai narator 
di tiga bagian yang ada. 

Soal citra maskulin yang domi-
nan di novel ini barangkali ada be-
narnya: pembunuhan, nafsu berahi, 
pemberontakan, dunia pelaut dan 
perompak yang ditampilkan Azhari 
agaknya terlihat maskulin. Akan 
tetapi, Leila sepertinya luput soal 
narator perempuan di novel ini. 
Terbukti dari adanya tokoh Basilia 
anggota sekte Pemburu Tuhan yang 
bersuara lewat sudut pandang orang 
pertama di halaman 480. Belum lagi 
sosok Ratna Juita yang ikut berkon-
tribusi di bagian Lubang Cacing.

Terlepas dari penerimaan dan kri-
tikan tersebut, Kura-kura Berjang-
gut bisa dikatakan telah memberi-
kan sumbangsih bagi kesusastraan 
Indonesia. Dalam proses penulisan-
nya, Azhari mengaku telah mengh-
abiskan waktu selama 12 tahun. Ke-
gigihan Azhari itu akhirnya terbalas 
pada Rabu (10/10/18). Novelnya 
meraih penghargaan Kusala Sastra 
Khatulistiwa 2018 dalam kategori 
prosa.

(Ervirdi/Yasmine)
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KABAR OLAHRAGA

Apa jadinya jika dua atlet 
bela diri yang tak pernah 
kalah bertarung dalam 

satu ring? Itulah pertarungan yang 
kini direncanakan akan digelar. 
Khabib Nurmagomedov atlet ta-
rung bebas UFC ingin mengajak 
Floyd Mayweather Jr kembali ke 
ring tinju.

Mayweather sebelumnya sudah 
pensiun pada 2015. Selama berlaga 
di ring tinju, Mayweather berhasil 
menyapu bersih 49 pertandingan 
yang dilakoninya. Ketika May-
weather memasuki masa pensiun, 
seorang pembawa acara Amerika 
Serikat, Conan O’Brien, menanya-
kan hal yang dianggap konyol ke-
pada petarung bebas UFC, Conor 
McGregor apakah bersedia jika ia 
menghadapi Mayweather. McGregor 
merespons itu dengan enteng.

“Aku tentu akan bertarung dengan-
nya jika ada kesempatan. Hampir 
dapat dipastikan,” kata petarung 
asal Irlandia itu.

Popularitas yang tinggi dari kedua 
belah atlet menarik perhatian 
berbagai media internasional. Ter-
lebih keduanya berasal dari cabang 
bela diri yang berbeda. Pertandingan 
yang awalnya dianggap hanya dapat 
digelar di tempat imajinatif ini ter-

laksana pada 26 Agustus 2017 di 
T-Mobile Arena, Las Vegas, Amerika 
Serikat. Hasil akhir menunjukkan 
kedigdayaan Mayweather yang 
membuat McGregor tersungkur di 
ronde sepuluh. 

Dari pertandingan itu, Mayweather 
tidak hanya melengkapi rekor ke-
menangannya menjadi 50 laga tak 
terkalahkan, ia juga kabarnya meraup 
sekitar 275 juta dollar atau sekitar 
Rp 4,1 triliun. Hasil ini membuat 
Mayweather pensiun sebagai atlet 
terkaya dunia pada tahun 2017.

Kini, seperti mengalami de javu 
tantangan serupa didapatkan kembali 
oleh Mayweather dari atlet tarung 
bebas UFC lainnya. Kali ini peta-
rung asal Rusia, Khabib Nurma-
gomedov yang mengajaknya berta-
rung. Seperti Mayweather, Khabib 
juga belum pernah kalah selama 
laga profesionalnya. Pada awal 
Oktober lalu kemenangan Khabib 
atas McGregor dalam laga yang ter-
bilang panas itu seakan menambah 
keinginan Khabib untuk mengikuti 
langkah McGregor yang menantang 
petinju yang tak terkalahkan itu.

Mayweather sendiri telah menga-
takan kepada Khabib untuk ber-
jumpa di ring tinju. Ia bahkan rela 
untuk bertanding kembali meski 

sudah pensiun dua kali, dengan 
prediksi pertandingan melawan 
Khabib nanti akan menghasilkan 
dua kali lipat uang dari yang ia 
dapatkan saat menjamu McGregor.

Namun menurut petarung UFC 
sekaligus sahabat dekat Khabib, 
Daniel Cormier, ambisi Khabib sudah 
melewati batas wajar. Menurutnya, 
Khabib memang tak hanya menang 
atas McGregor, namun juga men-
jadikan McGregor seperti debu. 
Sama seperti yang dilakukan Larry 
Holmes terhadap salah satu legenda 
terbaik tinju, Muhammad Ali. “Namun, 
ketika Khabib ingin mengulangi hal 
tersebut pada Mayweather, ia lebih 
terlihat seperti sedang menantang 
langit,” pungkas Cormier.

‘The Eagle’ julukan Khabib men-
jelaskan bahwa alasan menantang 
Mayweather adalah sebagai pem-
buktian siapa yang terkuat dan tak 
terkalahkan. Dalam unggahan CEO 
Mayweather, Leonard Ellerbe di 
Instagram, khabib menegaskan hal 
itu.

“Kami berdua tidak pernah 
kalah, namun di hutan hanya ada 
satu raja,” katanya.

(Edo/Ervirdi)

‘Sang 
Elang’ 

Menantang
Langit

31   |                         |   29 Oktober 2018

Petarung UFC Tak Terkalah-
kan, Khabib Nurmagomedov 
menantang atlet tinju, Floyd 
Mayweather Jr.



Luis Milla mengakhiri catatan 
melatihnya di timnas In-
donesia tanpa tinta emas. 

Secara resmi pengumuman pem-
berhentian Milla disampaikan oleh 
Wakil Ketua PSSI, Joko Driyono, 
pada Minggu (21/10/2018) lalu. 

Milla akan digantikan oleh asis-
tennya, Bima Sakti yang akan menangani 
timnas Indonesia sampai Piala AFF 
2018 mendatang. Keputusan ini 
disambut negatif, beberapa suporter 
menumpahkan kekecewaannya di 
akun Instagram milik PSSI.

Respons negatif itu tidak terlepas 
dari janji Ketua Umum PSSI, Edy 
Rahmayadi, bahwa Luis Milla akan 
kembali melatih Indonesia. Tadinya, 
Edy menjamin negosiasi kontrak 
Milla akan segera rampung.

“Hari ini (Kamis) Luis Milla 
datang. Kalau hari ini datang ya su-
dah deal,” kata Edy yang juga men-
jabat sebagai Gubernur Sumatera 
Utara.

Janji Edy itu tidak ditepati, Luis 
Milla tidak lagi menukangi timnas 
Indonesia. Kinerja Milla tidak bisa 
dianggap remeh. Pelatih asal Spanyol 
itu pertama kali datang ke Indonesia 
pada 21 Januari 2017. Sejak saat itu, 
ia dibebani target lolos pada Piala Asia 
U-23, juara di SEA Games 2018, dan 
semifinalis di Asian Games 2018.

Luis Milla gagal memenuhi tar-
get pada tantangan pertama, yaitu 
di kualifikasi AFC U-23 karena In-
donesia hanya finis di posisi ketiga 
dengan mengoleksi empat angka. 
Milla juga hanya mampu mem-
persembahkan medali perunggu 
pada SEA Games 2017.

Terakhir, kesempatan Milla tampil 
meracik strateginya pada ajang 
Asian Games 2018. Timnas Indone-
sia yang ditargetkan tembus ke semi 
final hanya sanggup melaju sampai 
ke 16 besar setelah dikandaskan oleh 
Uni Emirat Arab lewat adu penalti. 

Akan tetapi, permainan Indonesia 
terlihat berbeda di bawah asuhan 
Milla. 

Umpan pendek dari kaki ke kaki 
lebih terlihat sering dilakukan ke-
timbang langsung melepaskan 
umpan panjang. Semangat pantang 
menyerah juga diperlihatkan anak 
asuh Milla. Indonesia terlihat ti-
dak kelelahan bermain lebih dari 
90 menit seperti saat menghadapi 
Uni Emirat Arab, mereka malah 
sanggup menjebol pertahanan UEA 
di menit-menit akhir.

Luis Milla memang tidak mencapai 
target dan mempersembahkan satu 
gelar bagi Indonesia, akan tetapi 
namanya akan cukup dikenang. 
Pelatih Indonesia saat ini, Bima 
Sakti mengaku bekerja bersama 
Milla memberikannya pengalaman 
yang berkesan. 

“Ada satu kata dari Coach Luis 
yang akan selalu saya ingat. ‘Coach 
Bima, kamu bisa saja salah saat 
membuat program latihan, bisa saja 
kalah saat bikin taktik bermain, tapi 
yang terpenting kamu harus kerja 
tulus dan jujur’,” tulis Bima Sakti di 
akun Instagramnya.

Sebagai balasan, Milla juga ber-
terima kasih kepada Bima Sakti 
dan seluruh staf yang telah terlibat 
dalam proyek jangka panjang tim-
nas Indonesia. Dia menyebut, “Saya 
pergi dari sini dengan perasaan telah 
melakukan pekerjaan yang baik. In-
donesia akan selalu menjadi rumah 
kedua saya.”

Milla telah tutup buku tanpa 
catatan yang mentereng, tapi ia telah 
memberikan secercah harapan dalam 
bentuk perubahan. Bima Sakti 
diharapkan bisa membuka lemba-
ran baru berupa prestasi bagi tim 
sepak bola Indonesia ke depannya.

(Edo/Ervirdi)

LUIS MILLA 
TUTUP BUKU
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