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Pengantar Penerbit 

Gaul Cara SOMAL 

 

 Sebagai sebuah organisasdi kemahasiswaan SOMAL memang memiliki catatan 

panjang dalam sejarah pergerakan mahasiswa di indonesia sejak tahun 1965. Namun 
lebih dari dua dasa warsa terakhir ini SOMAL  nyaris tak terdengar baik di antara 
sesama organisasi anggotanya apalagi kiprahnya dalam pergaulan di  dunia 
organisasi kemahasiswaan. 

Lima  tahun terakhir ini kita mendengar dan menyaksikan organisasi-organisasi  
mahasiswa lokal yang tergabung dalam Sekretariat bersama Organisasi Mahasiswa 
Lokal (SOMAL) menggeliat dan bangkit  dari ―tidur pulasnya‖. Berawal dari Jakarta, 
Bandung,   Surabaya, kemudian Yogyakarta dan berlanjut ke Bogor, semua bangkit 
dengan darah baru. Dan semua itu hasil kerja keras dan loyalitas para Alumni pada 
organisasinya. Situasi ini kemudian ‖merangsang‖ para Anggota Luar Biasa atau 
Alumni dari organisasi anggota SOMAL untuk kembali merajut silaturachim dalam 
sebuah Forum Komunikasi yang di deklarasikan di Jakarta 30 Januari 2011. 
 
Kondisi  dan situasi negeri tercinta akhir-akhir ini membuat mereka –para alumni- 
gelisah dan memacu keinginan untuk  memberi kontribusi pemikiran tentang 
bagaimana seharusnta kita merawat bangsa dan negara ini. Untuk itu, dalam 
memperingati 46 tahun berdirinya SOMAL, mereka menggelar sebuah panel diskusi 
yang diharapkan dapat menjadi senuah kegiatan pencerahan bagi kita semua. 
Dengan mengusung  gagasan pluralisme, diskusi bertajuk ‖Merawat REPUBLIK 
Dengan Kebhinnekaan‖ yang menghadirkan Yenny Zannuba Wahid, Rosiana Silalahi, 
Rocky Gerung serta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di gelar di Grand Kemang Hotel 
Jakarta. 
 
Diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Alumni dan dilaksanakan oleh 
IMADA,  memperoleh perhatian besar tidak hanya dari organisasi anggota SOMAL, 
tapi juga menarik perhatian  mahasiswa, organisasi mahasiswa serta media massa. 
Oleh karena itu seluruh kegiatan yang berhubungan dengan diskusi tersebut 
dirangkum  menjadi dua bagian sebagai sebuah buku saku. Buku ini  di bagian 
pertama  memuat artikel tentang Merawat REPUBLIK, transkrip dari Panel Diskusi 
serta Liputan Media dari kegiatan tersebut. 

Bagian berikuttnya Jadi Panjang karena ”Baju Merah”  adalah ‖obrolan‖ kawan-
kawan tentang SOMAL. Berawal dari posting foto Senior Elyas (Wakil Sekjen SOMAL 
pertama) yang hadir dalam acara Panel Diskusi yang berlanjut sampai  acara Malam 



Keakraban di hari yang sama. Obrolan yang menjadi panjang selain karena ‖Baju 
Merah‖ juga sebagai ekspresi dari wacana kebangkitan menurut pandangan 
beberapa generasi dalam  organisasi anggota SOMAL.  

 ‖Obrolan‖ seperti ini seharusnya sering terjadi dan dilakukan  untuk segala hal, baik 
urusan organisasi maupun masalah-masalah lainnya. Hal  seperti ini merupakan 
pembelajaran bagi kita semua, tentang bagaimana kita melihat masalah, 
mengutarakan pendapat  dengan menuliskan pendapat serta pandangan kita, 
bagaimana beragumentasi serta bagaimana mengolah referensi. Hal seperti ini harus 
terus berlangsung dalam sebuah organisasi mahasiswa seperti IMADA, PMB, MMB, 
IMAYO, GMS, CSB, IMABA atau IMAPON  karena  ‖kita‖ bergaul dengan pikiran dan 
bertransaksi dengan gagasan. 

Bagian yang terakhir adalah sekumpulan dokumen tentang SOMAL  yang mungkin 
akan menyegarkan kembali  perjalanan kita bersama dalam mengusung 
kemajemukan. Jika  ada uraian yang kurang berkenan, maka jangan menggunakan 
‖naluri primitif‖ (emosi) yang jadi ‖bawaan‖ kita untuk menanggapinya, cobalah 
untuk ‖memahami‖ posisi yang bersangkutan dan berusahalah untuk memberikan 
pencerahan dengan bernas. Dan memang seperti itulah ‖gaul cara SOMAL‖ yang 
terjadi dan herus terus berlangsung dalam kehidupan organisasi kemahasiswaan. 
Karena pada dasarnya ‖persoalan‖ ini muncul bukan karena ingin MERUWET apalagi 
MERUWAT namun semata-mata di dasari keinginan untuk MERAWAT yang 
seharusnya milik kita.   

 Buku ini  mrtupakan sebuah catatan dan kontribusi pemikiran yang diberikan oleh 
kita baik anggota maupun alumni organisasi anggota SOMAL  terhadap keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Juga diharapkan dapat menjadi ‖steping 
stones‖ yang akan merangsang lahirnya gagasan-gagasan baru yang akan 
memperlokoh silaturachim dalam rangka menjaga jndependensi  yang telah dan 
terus dikibarkan SOMAL 

Terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dan bekerja keras untuk 
melaksanakan Diskusi Panel serta menerbitkan buku ini. 

 

Jakarta, Agustus 2o11 

Badan Pimpinan Ikatan Mahasiswa Djakarta 

 

 

 
 



Kata Pengantar 
 

 

 

 

 

Gagasan untuk menyelenggarakan seminar ‖Merawat REPUBLIK Dengan 

Kebhinnekaan‖ bermula dari pertemuan informal antara mantan aktifis GMS, PMB, 
IMADA dan IMAYO, dalam suatu acara yang diselenggarakan oleh GMS.  Pada 
pertemuan tersebut Bung Chossie mengusulkan suatu topik seminar, yaitu tentang 
fundamentalisme, radikalisme versus pluralisme.   
 
Topik seminar tersebut, diterima langsung oleh semua pihak, karena memang 
merupakan a deep concerned mantan aktifis SOMAL – melihat perkembangan sosial, 
budaya dan politik  sejak 13 tahun lalu  yang dicabik-cabik oleh pikiran, aspirasi dan 
tindakan yang tidak lagi toleran terhadap perbedaan, khususnya perbedaan etnik 
dan keyakinan atas suatu ajaran agama. Bahkan ada kecenderungan ingin 
melakukan uniformisasi hanya pada satu keyakinan agama. 
 
Apakah bertumbuhnya  watak dan sikap tidak toleran ini, karena kita salah menganut 
demokrasi? Saya kira tidak.  Yang terjadi adalah,  sikap diam dan cenderung tidak 
mau tahu atau sikap menganggap enteng dari sebagian besar masyarakat kita, 
terhadap masalah intolerasi yang terjadi. Ini yang salah! Oleh sebab itu harus segera 
diluruskan serta  terus menerus didorong, agar masyarakat (terutama kaum terdidik) 
bersuara dan bertindak, menentang pengingkaran oleh kelompok-kelompok tertentu 
atas ayat-ayat konstitusi dan idelogi negara yang sejak kemerdekaan Indonesia telah 
kita sepakati sebagai pandangan hidup  bangsa. 
 
Lantas apa yang perlu kita suarakan dengan lantang dan terus menerus? Adalah 
suatu pemikiran seperti yang diseminarkan oleh mantan aktifis SOMAL yang 
tergabung dalam FORKAS, yaitu merawat republik atas realita keragaman sosial atau 
dengan kata lain merawat kebhinekaan dalam keikaan. 

 
** * 

 
Sejak didirikan pada tahun 1965,  SOMAL memegang prinsip independen, yang 
berarti bahwa organisasi-organisasi mahasiswa lokal ini didirikan berdasarkan asas 
kebebasan (independent) yang tidak dikungkung atau dibelenggu oleh paham-
paham maupun aliran politik tertentu, agama, etnik dan ras.  SOMAL adalah wadah 
organisasi mahasiswa yang inklusif dan egaliter –konsekwensi dari sikap 
independensinya itu. 
 



Saya berpendapat prinsip independen yang sering dikatakan sebagai ‖ideology‖  
SOMAL, adalah: 
 

1) Kebebasan berfikir untuk mendorong kreatifitas, invensi  dan inovasi yang 
diabdikan bagi peningkatkan kualitas kehidupan manusia dan rakyat Indonesia 
seluruhnya serta kualitas lingkungan (bumi) 

2) Kemandirian ekonomi dan teknologi yang sebagian ter besar ditopang oleh 
sumber-sumber daya lokal/nasional serta dimanfaatkan demi kemakmuran rakyat 
Indonesia seluas-luasnya dan seadil-adilnya 

3) Mengakui dan menghargai hak sosial dan hak budaya masyarakat lokal dalam 
naungan kawasan Nusantara 

4) Menganut paham multi-kulturalisme dan pluralisme yang memperlakukan 
perbedaan  ideologi dan paham politik, agama/kepercayaan, suku/etnik, warna 
kulit, gender  adalah keniscayaan dan hakekat realita kehidupan  – merupakan 
ciptaan dan anugerah Tuhan. Dengan demikian, penyangkalan terhadap paham 
di atas, identik dengan pengingkaran terhadap maha keagungan sang Pencipta.   

Amir Karamoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Amir Karamoy, anggota IMADA dan Wakil Sekjen SOMAL Periode 1972-1973 serta Periode 

1973-1975. 



Merawat REPUBLIK 
 Dengan Kebhinnekaan 

 
 

 
 
 
 
 

E mpat puluh enam tahun yang lalu, dalam suasana Demo krasi Terpimpin di 

negeri ini  terjadi pemaksaan kehendak dari  golongan mayoritas terhadap golongan 
minoritas.  Hal itu terjadi di setiap sendi kehidupan masyarakat,  juga terjadi di dunia 
organisasi mahasiswa yang ketika itu didominasi  oleh kelompok pro-kekuasaan. 
Sadar akan bahaya yang mengancam eksistensinya, maka beberapa organisasi maha 
siswa local  yang berada di beberapa kota perguruan tinggi di Pulau Jawa saat itu 
mulai menggalang kekuatan.  Atas pra karsa Perhimpunan Mahasiswa Bandung-PMB, 
Ikatan Mahasiswa Djakarta-IMADA, Masyarakat Mahasiswa Bogor-MMB, Ikatan 
Mahasiswa Bandung-IMABA, Corpus Studio sorum Bandungense-CSB serta Gerakan 
Mahasiswa Sura baya–GMS, sebuah Federasi  Organisasi Mahasiswa Lokal di 
Deklarasikan di Jakarta tanggal 12 Juni 1965.  Sekretariat Bersama Organisasi 
Mahasiswa Lokal (SOMAL), berdiri sebagai bentuk perlawanan dan penolakan  
terhadap setiap usaha pemaksaan kehendak serta dominasi. 
 
Di tengah hiruk pikuk  politik, kondisi ekonomi yang memberatkan rakyat serta 
kudeta yang gagal di negeri ini, SOMAL bersama-sama komponen  mahasiswa 
lainnya memprakarsai berdirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) sebagai 
wadah perjuangan mahasiswa Indonesia  untuk menyuarakan aspirasi rakyat dengan 
mengusung Tiga Tuntutan Rakyat yang kemudian dikenal dengan sebutan TRITURA. 
KAMI melahirkan banyak tokoh mahasiswa  dan kemudian disebut sebagai 
Angkatan‗66.  Keberhasilan perjuangan mahasiswa sekaligus juga membuka 
kesempatan untuk memanfaatkan kekuatan mahasiswa sebagai ―alat politik‖ oleh 
kelo,mpok tertentu, terutama penguasa untuk mencapai  tujuan serta 
kepentingannya dengan mengangkat beberapa tokoh mahasiswa sebagai anggota 
Parlemen.  Dalam suasana  pro dan kontra  status mahasiswa sebagai anggota 
Parlemen, SOMAL  menarik diri dari keanggotaan KAMI pada tahun 1969, dengan 
pemikiran dan pertimbangan untuk tetap menjaga kemurnian perjuangan 
mahasiswa. SOMAL  memutuskan untuk kembali ke kampus (back to campus) karena 
aspirasi rakyat  (TRITURA)  sudah terlaksana.  Sejak saat itu tak terdengar lagi 
Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan SOMAL kembali berhadapan dengan 
penguasa dan kekuasaan dan tetap menjaga kemurnian perjuangan mahasiswa. 
 



Belakangan ini kita sering mendengar, melihat dan membaca berita buruk tentang 
negeri ini dan semua itu benar terjadi hampir setiap hari.  Protes masyarakat 
terhadap kebijakan pemerintah, aksi demo para mahasiswa, perbedaan paham antar 
warga, antar kelompok atau antar golongan berakhir dengan bentrokan yang tak 
jarang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar, terjadi  
karena pemaksaan kehendak  dengan menggunakan kekerasan. Belum lagi aksi 
terorisme yang masih terus berlangsung hingga kini,  aksi pencucian otak  yang 
dilakukan kelompok tertentu terjadi di mana-mana dari desa hingga perguruan 
tinggi. 
 
Di bagian lain kita juga  menyaksikan ketidak-adilan yang menimpa nenek Minah 
atas tuduhan mencuri kakao,  terhadap seorang ibu   mengeluhkan perlakuan rumah 
sakit terhadap anaknya. Belum lagi nasib buruk yang diderita oleh para TKI dan TKW 
yang mendatangkan banyak devisa  namun kurang perhatian pemerintah.  Sederet 
nama perempuan Indonesia yang menderita  di berbagai negara akibat penyiksaan 
yang menimpa mereka. Masih segar ingatan kita pada Sumiati yang disiksa 
majikannya dan memberikan pelajaran kepada kita semua lewat berita bahwa 
ternyata gunting bukan hanya  biasa digunakan untuk memotong kertas, kain, 
rambut atau rumput, namun juga bermanfaat untuk menggunting bibir. Belum lagi 
ketika kita semua terkejut ketika mengetahui bahwa Ruyati telah dipancung, padahal 
kita tak memperdulikannya  dan membiarkan Ruyati sendiri berhadapan dengan 
hukum dan pengadilan di negara orang. Menyadari akan adanya peluang, maka  
beramai-ramai semua terkejut, beramai-ramai semua maju seperti orang yang 
peduli. Rapat dengar pendapat serta memberi komentar adalah prosedur baku yang 
biasa dan kerap terjadi pada setiap masalah yang ramai beritanya  dan menjadi 
perhatian publik. Darsem pun luput dari hukuman pancung, namun bagaimana 
dengan nasib perempuan-perempuan lainnya yang tengah  gelisah menanti putusan? 
 
Dari situasi dan kondisi seperti itu, maka Negara telah gagal  melindungi 
warganegara.  Gagal melaksanakan perintah konstitusi yang jelas dalam  Pembukaan 
UUD ‘45 tercantum ‖...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia.....‖.  Situasi serta 
kondisi negeri ini sudah jauh bergeser dari dasar negara seperti yang diurai dalam 
Pembukaan UUD ‘45.  Situasi  negeri ini juga tidak lagi mencerminkan terlaksananya 
Pasal 28 dengan seluruh ayat di dalamnya oleh Negara. Oleh karenanya Negara 
gagal karena : Tidak berkehendak menciptakan harmoni kehidupan berbangsa, 
bernegara, berdasarkan perbedaan agama,  keyakinan dan ajaran ; Tidak memberi  
rasa kemanusiaan, menginjak-injak rasa keadilan dan tidak beradab ;  Negara 
menginjak-injak rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ;  dan Negara 
Indonesia mengingkari hak hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupan. 
Memang terdengar sangat merisaukan hati kita semua, namun itulah ‖potret buram‖ 
republik tercinta saat ini. Jika kita semua kaum terdidik di negeri ini  juga larut dalam 
suasana dan ikut serta membiarkan situasi dan kondisi demikian terus berlanjut, 
maka  bisa kita bayangkan hari depan negeri ini, tempat akhir menutup mata. 



 
Atas dasar itu,   diskusi ini digelar agar Negara tidak gagal.   Jika semua yang terjadi 
belakangan ini dilandasi keinginan membalas dendam, maka negeri ini akan terus 
dan tetap dalam situasi yang sama. Ada baiknya kita bersama-sama  mencermati 
ucapan Mahatma Gandhi ‖....Jika mata dibalas mata, maka kita semua akan buta‖, 
Selanjutnya kita hanya bisa berharap agar : ‖....Ya Tuhan, maafkanlah mereka, 
karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan terangilah jalan kami 
karena kami tahu apa yang kami  lakukan  untuk Merawat REPUBLIK Dengan 
Kebhinnekaan‖ 
 
Chossie, 22 Juli 2011 
Sentul City, Bogor – Jawa Barat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Chossie (George Eduard Kumontoy), anggota IMADA dan Wakil Sekjen SOMAL Periode 1977-

1978 serta Sekjen SOMAL Periode 1979-1980 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rangkuman Panel Diskusi 

‖Merawat REPUBLIK Dengan Kebhinnekaan‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kata Pembuka dari Pemandu Acara   
Edo Ekarizky 
  
 

Selamat datang hadirin yang terhormat dan terima kasih atas kesediaannya untuk 

hadir memenuhi undangan kami, Forum Komunikasi Alumni Organisasi Anggota 
SOMAL dalam acara Diskusi Panel ―Merawat REPUBLIK Dengan Kebhinnekaan‖. 
Namun sebelum kita berdiskusi mari kita bersama-sama menyaksikan sebuah 
dokumentasi yang telah disiapkan oleh   panitia mengenai situasi dan kondiisi negeri 
kita tercinta belakangan in {video presentasi 8 menit). 
 
Indonesia tanah air beta. Pusaka abadi nan jaya. Tempat akhir menutup mata. 
Terima kasih  Irena Rosalin, angota IMADA (yang  melanjutkan video presentasi 
dengan melantunkan Indonesia Pusaka). Selanjutnya hadirin yang terhormat, mari 
kita sama-sama mendengarkan siapa, mengapa, dan untuk apa kegiatan kita hari 
ini dibuat. Karena itu saya persilakan   Saudara Amir Karamoy atas nama Forum 
Komunikasi Alumni Organisasi Anggota SOMAL  untuk menjelaskannya,   waktu dan 
tempat kami persilakan. 

 
Sambutan Pengantar Diskusi 
Amir Karamoy  

 

Kita kalau di SOMAL, mau Senior mau Junior itu diatur aja. Didiet dari tadi ngatur 

aja saya di sini, suruh duduk di sana, jangan berdiri di situ, suruh berdiri di sini. Tapi 
itulah SOMAL, itulah spirit yang ada dalam organisasi ini.  Saya hanya ingin 
menceritakan sedikit saja riwayat SOMAL dengan pertama kali mengucapkan selamat 
datang kepada salah satu founder SOMAL ketika dibentuk pada 12 Juni 1965 Bapak 
ir. Elyas. Pak ir. Elyas silakan berdiri. Beliaulah dengan teman-teman lainnya 
membentuk SOMAL ketika itu, ada beberapa nama tapi Pak Elyas adalah Sekjen atau 
pejabat Sekjen yang pertama.  
Seperti yang saya utarakan tadi, SOMAL didirikan pada 12 Juni tahun 1965 sebagai 
reaksi ketika itu, saya tekankan ketika itu ,kepada gerakan kekiri-kirian yang 
dipelopori oleh namanya  Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI). Itulah 
dulu, awalnya SOMAL membentuk diri karena reaksi dari tekanan yang cukup kuat 
ketika itu. Karena ketika jaman itu ada upaya mematikan organisasi-organisasi yang 
tidak  punya induk. Jadi organisasi partai-partai politik kita punya onderbouw, 
kemudian mereka membentuk organisasi-organisasi mahasiswa ekstra universiter 
yang tergabung dalam Perhimpunan Perserikatan Mahasiswa Indonesia (PPMI). 
 
Ketika SOMAL dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dua organisasi ini yang 
mendapat tekanan cukup kuat untuk dibubarkan. Ketika saya bicara dengan 
Marsilam,  Marsilam mengatakan kepada saya, sebetulnya HMI harus  berterimakasih 



kepada SOMAL, Kenapa? Karena kita yang   sebenarnya membatasi gerakan CGMI 
ketika HMI ingin dibubarkan. Kalau SOMAL  dibubarkan, HMI pasti dibubarkan. 
Tetapi karena SOMAL  bereaksi, akhirnya HMI tidak  dibubarkan dan harusnya HMI 
berterimakasih kepada SOMAL. Itu cerita Marsilam kepada saya, apa dia waktu itu 
joke, saya tidak tahu, tapi itu yang dia ceritakan kepada saya. Itu sekitar 
pembentukan SOMAL. 
 
SOMAL itu terdiri dari beberapa organisasi. Di sini ada namanya Perhimpunan 
Mahasiswa  Bandung, Corpus Studiosorum Bandungense, Ikatan Mahasiswa 
Bandung, di Jakarta ada Ikatan Mahasiswa Djakarta, di Yogyakarta ada Ikatan 
Mahasiswa Yogyakarta,   Gerakan Mahasiswa Surabaya, Masyarakat Mahasiswa 
Bogor  ,Bung Elyas ada di sana, kemudian ada juga IMAPON, IMAPON dan IMAYO 
baru bergabung kemudian. Awalnya hanya dari Bandung, Bogor, Surabaya dan 
Jakarta. Itulah anggota-anggota yang menamakan dirinya SOMAL.  Kenapa 
dinamakan sekretariat? Karena ketika itu ada kesepakatan untuk tidak ada ketua. 
Semua dikordiinir dalam satu kesekertariatan, kesekjenan, jadi nama  pimpinan di 
SOMAL  ketika itu hanya besifat eksekutif Sekretariat Jenderal. Dan Sekjen itu 
dipimpin bergantian oleh organisasi-organisasi yang  tergabung dalam SOMAL.  
 
 Sejarah berkembang, SOMAL kemudian mempelopori pembentukan Kesatuan Aksi 
Mahasiswa Indonesia (KAMI), tadi saya bicara banyak dengan  Bung Elyas, Bung 
Chossie, Bung Chossie ini yang paling banyak mengumpulkan data-data tentang 
SOMAL, dan informasi yang  kami peroleh ketika itu, memang yang mendirikan 
Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Bung Elyas mempertegas, bahwa ketika  itu 
bersama Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) membentuk 
kesatuan aksi mahasiswa. Bung Elyas mengatakan kepada saya, SOMAL  dibentuk 
dan disetujui Bapak Syarief Thayeb, mertuanya Bapak Anwar Nasution kemudian 
dibentuklah KAMI, dan ketika itu hanya satu pendapat yang disampaikan oleh Bung 
Elyas bahwa ―oke KAMI berdiri, tetapi tidak boleh menjatuhkan Bung Karno, kita 
mengutuk dan ‗menghancurkan‘ PKI dan antek-anteknya‖. Nah itulah sekilas SOMAL.  
 
Saya sudah diperingati oleh Didiet, katyanya jangan lama-lama. Saya persingkat, 
seminar ini dibuat atas kesepakatan kita bersama, ketika Bung Chossie bertemu 
teman-teman dari GMS, dari IMAYO, sebagai refleksi dari kekuatiran atau 
keprihatinan kita terhadap situasi sekarang  ini. Maka dikeluarkanlah ide ini, tadinya 
idenya adalah fundamentalisme vs pluralisme, tapi kemudian diganti menjadi  
‖Merawat REPUBLIK Dengan Kebhinnekaan‖.  Inilah tema yang kita ingin sampaikan, 
dan kita sengaja mengundang pembicara-pembicara yang sangat berkompeten 
untuk membicarakan masalahnya, dan saya harap kita semua bisa medapat banyak 
pelajaran dari apa yang diberikan, terutama untuk para Anggota Muda, untuk para 
Junior, apa sih sebenarnya yang disebut kebhinnekaan itu.  
 
Bagi saya terkahir hanya satu kata yang ingin saya katakan: ‖Bahwa kebhinnekaan 
atau pluralisme  itu adalah satu keniscayaan, ciptaan Yang Maha Kuasa itu semuanya 



bhinneka, pohon, binatang, manusia, tidak ada satu, bahkan alam semesta yang 
dulu  orang mengatakan matahari cuma satu, ternyata sekarang sudah  ditemukan 
banyak matahari‖. Yang terakhir ditemukan adalah matahari yang  besarnya 10  
(sepuluh) kali lebih besar dari matahari yang kita kenal, dan jaraknya  adalah 103 km 
cahaya, kalau  kecepatan cahaya 1 detik itu 400 km, 103 tahun ya hitung saja 
sendiri. Jadi point saya mengatakan bahwa itu adalah fakta, itu adalah keniscayaan, 
siapa pun yang mengabaikan kebhinnekaan berarti mengingkari keagungan  Tuhan 
Yang Maha Esa. Terima kasih,   
 
Pemandu Acara 
 

Hadirin yang terhormat, merawat adakah upaya yang harus terus dilakukan 

dengan pantang menyerah. Menghargai dan menghormati perbedaan adalah sumber 
kekuatan kita untuk menyongsong hari depan yang lebih baik. Terimakasih kepada 
Saudara Amir Karamoy yang telah berkenan berbagi dan memberikan pandangan 
kepada kita agar lebih yakin dan teguh melihat keragaman sebagai anugerah dan 
kekuatan.  
 
Hadirin yang terhormat, kini tiba saatnya bagi kita untuk mengikuti pemaparan 
tentang situasi, kondisi serta masalah yang mengelayuti perjalanan Republik hari-hari 
terakhir ini yang tentunya telah disiapkan para panelis kita. Diskusi kita hari ini akan 
dipandu oleh Saudara Syafiril Erman dari Perhimpunan Mahasiswa Bandung serta 
Didiet Budi Adiputro dari Ikatan Mahasiswa Djakarta. Untuk itu,   persilakan kepada 
saudara moderator. 
 
Moderator   
 

Terima kasih,  saya Syafiril Erman, s dari Perhimpunan Mahasiswa Bandung, saya 

alumni. Kita selalu membiasakan diri membuka forum diskusi demgan kalimat ini: 
‖Bahwa kita punya alasan yang kuat untuk berkumpul hari ini,   pertama tentu saja 
karena di antara kita harus saling menjaga, saling silaturahmi,   kedua karena, terus 
terang bhwa ada satu topik yang penting,  menyangkut   masa depan bangsa dan 
negara ini, yang tentu saja itu butuh sumbangsih, butuh pemikiran dari saudara-
saudara‖.   Thema kita kali ini ‖Merawat REPUBLIK Dengan Kebhinnekaan‖,   panitia 
sudah menyiap kan   narasumber yang tentu saja sangat berkompeten,    saya 
mohon ke depan, Bung Rocky Gerung,    Bung Ahok (Basuki Tjahaja Purnama),  
Mbak Yenny Wahid,   dan Mbak Rosiana Silalahi, silakan. 
 
 Buat teman-teman yang kebetulan di luar SOMAL, diskusi kita ini banyak dihadiri 
teman-teman  mahasiswa dari Paramadina,    ada   teman dari GMS. Dari IMADA, 
tuan-rumah kita, juga  ada ‘nyorita Jajang C Noer, ‘nyorita Rina dan banyak lagi.   



Kemudian dari PMB, berdiri coba. Karena waktu kita sangat mepet ,   kita langsung 
masuk ke topik.  
 
 Tadi ada introduce yang saya pikir sangat bagus sekali, dan sekali lagi saya 
ingatkan, seluruh peristiwa yang muncul dalam video yang sangat berkesan tadi, 
adalah kejadian di negara kita, negara Indonesia. Di negara ini yang bahkan belum 
genap 66 tahun usianya. Jadi ada beberapa kelompok yang melakukan tindak 
penindasan, tindak kekerasan, bahkan tindak pembunuhan mengatasnamakan 
agama, mengatasnamakan suku, atau bahkan yang lebih menyedihkan lagi 
mengatasnamakan kekuatan politik tertentu. Banyak pilkada-pikkada yang berakhir 
rusuh antar-pendukung, bahkan banyak yang meninggal dunia. Tentu saja itu adalah 
sebuah permasalahan besar yang saat ini dihadapi bangsa ini.  
 
Dan di hadapan kita semua ada Bang Rocky,   salah satu dosen favorit filsafat 
Universitas Indonesia. Ada Bang Ahok, ni spesial, Bang Ahok ini pernah menjadi 
Bupati di Belitung, dan kalau  boleh saya bilang satu-satunya Bupati yang bukan 
berasal dari warga negara Indonesia  Terus ada lagi Mbak Yenny Wahid,  yang 
terakhir adalah Mbak Rosiana Silalahi, seorang pluralis. 
 
 Kita langsung masuk.    Selama ini banyak kejadian ke jadian kekerasan yang 
mengatasnamakan kepen tingan agama atau fundamentalisme agama,  sebenarnya 
dalam sebuah negara idealnya   agama itu diposisikan seperti apa Bang Rocky? 
 
Rocly Gerung   
 
Saya coba jawab dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya 
karena waktunya pendek. Tadi saya dari Surabaya, macet di Slipi ada spanduk besar-
besar   Rakernas Partai Ddemokrat: ‖ya Allah selamatkan kami dari isu dan pecah 
belah‖.    Anda bayangkan, agama, diminta untuk mem bail-out kriminalitas dari 
partai itu. Kita tahu partai ini sebenarnya nasionalis, yang sebetulnya, seharusnya, 
mengandalkan hukum untuk menyelesaikan masalah.  Dari awal kita tahu politik kita 
mencampur-adukkan itu, seolah-olah tidak ada penyelesaian kalau Tuhan tidak 
dibawa turun dari surga.  
 
 Kalau kita bandingkan misalnya dengan apa yang seharusnya diucapkan oleh 
politisi, termasuk teman-teman yang ada di Demokrat, coba lihat Pasal 1 Ayat 2 UUD 
1945, di situ dikatakan ―negara berdasarkan kedaulatan rakyat‖, bukan kedaulatan 
Tuhan, jadi dari awal kita memilih yang berdaulat di Republik ini adalah rakyat. 
Tuhan, tidak berdaulat, demi Tuhan, Tuhan tidak berdaulat di Republik ini. Itu kata 
konstitusi. Tuhan berdaulat di hati Yenny, hati Rosi, di hati plastik-nya Ahok karena 
tadi dia dibilang tidak asli. Jadi, kita tahu bahwa prinsip dalam bernegara, kita 
pisahkan antara urusan agama dan urusan politik. Itu sebabnya juga saya ikut 
sponsor,   Ahok yang mau maju jadi Gubernur DKI, karena dia mau membuktikan 
bahwa Indonesia itu beragam, dan DKI bukan milik salah satu suku dan bukan milik 



salah satu agama. DKI  adalah kota multi-kultural, multi-kuliner. Jadi, kita biasakan 
untuk hidup dalam perbedaan semacam itu.  
 
Saya senang, di belakang kita ada latar-belakang alat band, dan sebetulnya, 
mahasiswa adalah perawat utama dari kebhinnekaan. Saya baca kemarin ada Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia datang ke acara ulang tahun Surya   Paloh, 
berjejer di belakang situ. Bagi saya, mahasiswa itu seharusnya di belakangnya 
adalah band. Kita berbeda agama, kita berbeda etnis, kita berbeda universitas, tapi 
kita bersatu dalam slogan mahasiswa. Kita bersatu dalam pesta, buku, dan cinta.  
Jadi saya kira itu dasarnya  
 
Syafiril Erman 
 
Anda masih belum menjawab,    ada satu pertanyaan,   di mana sebenarnya posisi 
agama dalam negara itu, sejatinya seperti apa? Artinya kalau selama ini ada kesan 
bahwa negara pun gagal memberikan jaminan bagi pemuka agama dalam 
menjalankan syariatnya seperti itu, buktinya kemarin ada kasus Front Pembela Islam 
(FPI)  dengan Ahmadiyah,  itu negara  berjalan lamban  .  Seperti apa itu Bung? 
 
Rocky Gerung  
 
Posisi itu, saya katakan tadi, hubungan kita di sini, dari 16 ribu orang yang ada di 
sini, kita hanya ber-takwa kepada konsittusi sebagai warga negara. Tentu saya 
katakan, jarak saya dan Ahok berbeda secara etnis, jarak saya dengan Rosi, berbeda 
secara gender. Jarak saya dengan Wimar berbeda secara kolesterol. Tapi kita, tidak 
berbeda dihitung dari titik pusat konstitusi. Jadi saya akan bercakap-cakap dengan 
Wimar, Ahok,Yenny,  Rosi berdasarkan hukum pidana, berdasarkan hukum publik. 
 
 Kalau misalnya pohon mangga Ahok bikin sampah di halaman saya, saya akan 
keluar rumah bukan dengan bawa kitab suci, Injil,  Al-Quran dan bilang ―Anda kafir‖ 
segala macam, tapi saya akan bawa KUHP  ―Anda tidak boleh menyampah di tempat 
saya‖. Itu yang disebut hubungan kewarganegaraan. Saya kasih satu ilustrasi, 
pernah saya naik taksi, supir taksinya bilang  ―pak, saya punya peristiwa yang 
membuat saya berpikir‖ mirip pertanyaan moderator tadi. Supir taksinya sedang 
mencari alamat di lokasi perumahan, dia bertemu anak perempuan umur 7 tahun, 
anak SD.  Dia tanya  ―nak, alamat ini di mana ya?‖ Kata anak itu ―itu rumahnya pak‖  
supir taksi  ―oh terima kasih‖,   ―tapi pak, itu rumah orang kafir‖.  
 
 Anda bayangkan konsep kekafiran di-install ke dalam pikiran anak SD. Dari mana? 
Pasti dari gurunya. Pasti dari orang tuanya.   Kita tidak mungkin menghasilkan 
generasi yang bisa menyebut warga negara kalau dari awal kurikulum kita itu 
dipaksa untuk berpikir secara diskriminatif, intoleran.   Saya bayangkan anak ini 
nanti, begitu dia tumbuh jadi mahasiswa, dia tidak akan bergabung dengan SOMAL, 
dia akan masuk KW9 (baca: kwalitas), KW 10, KW 11 itu. 



Syafiril Erman 
 
  Mbak Yenny, menurut Anda kenapa negara sampai sedemikian mandul untuk 
memberikan perlindungan kepada warganya untuk memeluk agama? 
 
Yenny Wahid 
 
Kelompok  Islam. Bukan Islam ya! Umat Islam yang mayoritas yang ada di 
Indonesia, yang sebetulnya sangat toleran, sebagian di antara mereka mungkin 
adalah bukan, katakanlah disebut practicing muslim ya!  
 
Karena memang di Indonesia ini salah satunya kita tidak memilih agama. Kita tidak 
memilih orang tua, kita tidak memilih dilahirkan oleh siapa, kita kadang, sebagian 
besar di antara kita tidak memilih agama kita. Tetapi kita lahir, terlahir dalam 
komunitas yang beragama,   yang kita yakini tersebut. Dalam banyak kasus seperti 
itu.   Banyak yang lahir dalam komunitas Islam misalnya, tetapi tidak,   masuk dalam 
kelompok Islam yang practicing atau mungkin rajin beribadah, rajin ke Mesjid dan 
lain sebagainya.  
 
Kadang kurang pe-de dengan ke-Islam-an mereka, ini kalau saya boleh mengkritisi 
umat Islam sendri. Sehingga ketika ada orang mengutip ayat-ayat, mengatakan 
Allahu Akbar, dan lain sebagainya. Binggung, langsung diem ga berani berdebat, 
padahal Islam sendiri kita sama-sama tahu basic principal, ajaran mendasar dari 
Islam adalah;I Islam diturunkan untuk mengayomi semua Umat. Bukan cuma umat 
Islam sendiri.  Kalau sudah tau basic principal itu sudah cukuplah sebetulnya, yang 
penting sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, dan percaya Islam memang 
diturunkan menjadi pengayom, menjadi pelindung dari semua umat sudah cukup.  
Orang lain mau berdebat apa pun kita debat balik, saya pernah kedatangan 
beberapa perwira polisi, dateng ke saya bertanya, mbak?  Saking bingungnya ini. 
Nah ini juga menyangkut persoalan percaya diri.  
 
Yang ketiga, yaitu institusi kita aparat kita termasuk kepala negara kita juga ga pe-
de. Kalau sudah berhadapan dengan yang namanya organisasi-organisasi 
mengatasnamakan agama. Ini persoalan besar karena begitu negara kalah, oleh 
kelompok-kelompok liar tersebut,  sudah repot. Kita melihat begitu banyak 
persoalan-persoalan terjadi di masyarakat.   Jadi ada beberapa perwira polisi datang 
ke saya, minta advis bagaimana kalau harus menghadapi kelompok-kelompok yang 
berdemo itu, kelompok-kelompok  berbasis agama. Mereka mesti bagaimana 
nghadepinya, habis kadang-kadang mereka pakai simbol-simbol agama Mbak. Ya 
sudah gampang, kalau mereka bilang Allahu Akbar, bapak Allahu Akbar juga, apa 
susahnya gitu loh. Jadi, jangan membiarkan simbolisme agama dimonopoli oleh 
kelompok-kelompok tersebut  juga, jadi ini kesalahan umat Islam.   Umat Islam yang 
sebetulnya moderat minded, berpikir toleran, berpikir moderat tetapi karena ketidak-



percayaan diri kita, kemudian membiarkan orang lain mengklaim Islam. Berdasarkan 
intepretasi mereka.  
 
Jadi menurut saya kalau kita mau membenahin ini semua termasuk negara ini mau 
membenahin permasalahan yang ada. Kembalikan rasa percaya diri tersebut, itu 
yang pertama. Kenapa FPI itu setiap sepuluh hari sekali, ini berdasarkan kajian 
Wahid Institute. Setiap sepuluh hari sekali itu FPI melakukan tindakan kekerasan. 
Bayangkan saking seringnya ini, jadi kalau  di kuantifikasi seperti itu jumlahnya, kan 
luar biasa.   Kalau sudah ga percaya diri memang kemudian jadinya macem-macem, 
seperti kata Bung Rocky tadi. Agama dijadikan alat, dan terutama dalam politik itu 
luar biasa marak sekali penggunaan agama untuk kepentingan politik sesaat. Kita tau 
ada Bupati yang sangat sekuler misalnya ini di satu daerah, daerah satelit Jakarta 
saya ga usah sebutkan mana. Kebetulan dia kerabatnya seorang teman yang juga 
sangat,   bukan Islam fundamentalis tapi dia bisa mengijinkan sebuah PERDA 
bernuansa syariah.  Kenapa hanya untuk kepentingan politik sesaat saja?  
 
Kalau kita melihat.   tadi tayangan video di mana ada banyak sekali pengerusakan, 
anak-anak kecil terlibat, anak-anak remaja, anak-anak ini juga belum tentu fasih 
agamanya. Belum tentu mereka bisa, apa namanya sembayang lima kali sehari juga 
tidak. Cuma mereka diberikan identitas, oleh Habib Riziq. Mereka merasa apa 
namanya? Membela sesuatu. Mereka merasa, eehh apa namanya memerangi sedang 
melakukan amal maaruf nahi mungkar, memerangi kemungkaran, memerangi 
kejahatan yang ada di Indonesia, dan kejahatan itu di formulasikan dalam bentuk 
yang sangat sederhana yaitu apa? Minuman keras, terus diskotik, dan lain 
sebagainya. Padahal kejahatan yang jauh   besar yaitu korupsi, itu dibiarkan saja.  
Ini perlu ada reformulasi ulang mangenai amal maaruf nahi mungkar yang harus 
dilakukan oleh bangsa Indonesia ini seperti apa. Dan seharusnya semua orang bisa 
berpartisipasi,  yang paling utama negaralah yang harus menjadi leader atau 
pemimpin dari gerakan itu. Sayangnya tidak ada. 
 
Syafiril Erman 
  
  Satu lagi Mbak Yenny,   menurut Anda tindakan yang dilakukan oleh FPI macem-
macem itu atas dasar atau atas nama fundamentalisme? Atau hanya karena, picik. 
Karena picik dan fundamentalisme jelas beda? 
 
Yenny Wahid  
 
FPI sendiri memang,  orang-orang yang di dalamnya, ada macam-macam motifnya.    
Tetapi kalau rata-rata anak-anak yang gampang disesatkan itu sebetunya mereka 
secara jenuin berpikir sedang berjuang untuk agama. Kalau anak-anak muda yang 
ga ngerti masalah sebetulnya. Apakah pemimpin-peminpinya juga fundamentalis? Itu 
belum tentu juga. Mungkin ada motif ekonomi, ada motif politik   yang mendasari.   
Di sini bagaimana caranya supaya,   warga negara kita lebih aware, tidak mudah di 



provokasi, tidak mudah disesatkan untuk ikut dalam urusan-urusan yang  sebetulnya 
mereka tidak ada kaitannya sama sekali. Tetapi karena dibungkus dalam jargon 
agama mereka jadi ingin ikut terlibat., Salah satu kuncinya menurut saya adalah 
persoalan identitas tadi, anak-anak muda ini rata-rata banyak yang putus sekolah, ga 
punya kerjaan, mau sekolah terlalu mahal. Mereka melihat, mereka sideline, mereka 
adalah anak-anak yang tidak punya apa pun, harga dirinya ga ada.  
 
Tetapi anak-anak muda ini tidak berbeda jauh dengan anak-anak muda di Los 
Angeles, misalnya. Yang juga sama-sama tidak mendapatkan tempat dalam sistem di 
sana, yang mungkin memberikan ruang lebih besar kepada orang-orang yang lebih 
kaya. Bisa masuk sekolah swasta dan lain sebagainya, mereka sama. Kalau di LA 
bukan urusan agama. Mereka larinya ke drugs, mereka larinya ke apa namanya, 
crime, petty crime, ngerampok convinience store dan lain sebagainya. Jadi ini 
persoalan harga diri, ini sebetulnya bukan cuma persoalan bangsa kita, anak-anak 
muda kita. Cuma kalau di sini dibungkus dengan jargon agama kalau di sana 
jatuhnya ke kejahatan-kejahatan.   Bagaimana caranya memutus mata-rantai ini? 
Bagaimana  caranya supaya agama kemudian tidak menjadi,  alat untuk 
memprovokasi mereka, alat jawaban sesaat yang mereka perlukan untuk 
mendapatkan harga diri.   Ini persoalan yang besar sekali menurut saya.  
 
Syafiril Erman 
 
 Kita sekarang ke Bung Ahok.   Anda ini kan orang Cina, kenapa kok Anda begitu 
nekat untuk maju tampil menjadi Bupati, dan ini menariknya lagi di Belitung,  dari 
informasi yang saya dapet itu 99% adalah Masyumi dan ternyata Bung Ahok ini 
nekat, seorang Cina nekat jadi Bupati sana dan terpilih lagi..! gimana Bung? 
 
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)  
 
ini pertanyaan, selalu di TV, di radio, kayanya sama. Emangnya gua goblok banget 
cuma bisa ngomong soal Cina-Cina aja? Lu panggil gua talkshow yang lain, yang apa 
juga gua bisa, gitu loh. Kenapa mesti ngomongin soal itu, gitu kan. Itu pertama, 
terus kedua, inilah bangsa ini selama 66 tahun merdeka pahamnya salah. 
Moderatornya aja pahamnya sudah salah, kita lihat. Kenapa pahamnya salah? Dia 
bilang saya ini tidak asli, kalau jaman Bapak gua hidup, disemprot lu depan umun. 
Enak aja lu, gua bilang ga asli, gimana ga asli! Wujudnya jelas, memang gua 
gentayangan. Sepuhan gitu, itu yang pertama. Terus dibilang orang Cina, ini sama 
kaya pejabat saya gitu, waktu saya jadi Bupati. Dia bikin, Pak tanda tangan SK untuk 
mendapatkan KTP. Loh ini dari Mendagri katanya suratnya, saya baca. WNI, WNA, 
WNI turunan. Saya bilang mana ada dalam tatanan negara kita istilahnya WNI-
turunan. Yang ada   WNI dan WNA, ini dari Mendagri Pak! Nah inilah yang pahamnya 
salah. 
 



Sama kaya FPI. Mau alkitab manapun, mau kitab suci manapun tulisnya ―Allah 
membela umatnya‖ ya kan? Mana ada umat membela Allahnya. Membela agamanya, 
ini kan paham salah. Salah paham gampang kita selesaikan, kalau paham salah 
pusing. Ini  yang terjadi sama kita, kita mulai pahamnya salah. Sama seperti ketika 
dia bicara Ketuhanan Yang Maha Esa, ga usah cerita itu, udah bosen orang dengar di 
radio,  kenapa bisa menang segala macam. Itu selalu saya katakan, kenapa ini mesti 
kita perbaiki? Ketika saya datang ke Indonesia Bagian Timur,   karena Bupatinya, apa 
Walikotanya Kristen atau Katolik itu, lalu dia mulai mengucapkan Syalom! Syalom 
gitu kan. Itu saya lihat samping-samping kayanya banyakan muslim deh. Kenapa 
pakai Syalom? Kenapa bukan assalamuallaikum gitu kan. Terus dia bilang gini, ini 
kan Mustamdar pak jadi kalau yang mayoritas Islam kita assalamuallaikum yang 
mayoritas Kristen ato Katolik kita Syalom, kalau yang mayoritas Hindhu ya apa? Ohm 
wastu itu kan gitu kan. Saya bilang inilah yang membuat kita paham salah, kita ini 
Pancasila dasar negara jelas banget Ketuhanan Yang Maha Esa, kalau you mau 
Syalom Syaloman, ya di gereja lu. Lu mau assalamuallaikum assalamuallaikuman di 
Mesjid lu. Tapi waktu lu ketemu kita bersama, ya Ketuhanan Yang Maha Esa   
doanya dong.  
 
Tapi kita semua lakukan, ada yang ayatnya panjang banget bacanya tau ga? 
Makanya saya selalu ledek mereka tau ga, apakek misalnya bulan suci ramadhan 
kan. Saya Bupati 93% muslim, saya selalu bilang begini saya pengen tuh bulan suci 
ramadhan minta Allah, Allah salah turunin ayatnya saya kira, 12 bulan saja supaya 
apa? Ga ada yang korupsi 12 bulan, cuma di  bulan suci ramadhan doang. Toh saya 
lihat yang di Indonesia Timur, pejabatnya yang Kristen-Kristen katanya  majelis-
majelis gereja korupnya paling kenceng lagi. Yang maboknya paling gila mereka 
juga. Tapi kalau begitu ngomong, waduh ayat sucinya agamanya dikeluarin luar 
biasa. Jadi kalau saya di tanya sempet ada pendeta marahin saya. Kenapa, waktu 
saya mau jadi calon Gubernur kan Gus Dur yang dukung nih. Gus Dur bilang, 
pokoknya mesti ada lihat turunan Cina, bukan Cina loh. Turunan Cina jadi Gubernur, 
karena ini punya hak yang sama ya   itu Gus Dur. Baiknya luar biasa, mau kirim 
panzer lagi waktu itu, mau di hantem yang namanya FPI dan segala macam itu 
panjang ceritanya. Tapi yang menarik, bagi saya adalah ketika Anda berbicara, saya 
mungkin di pengaruhi oleh Rocky Gerung, ini guru saya. Tapi saya dimarahin , saya 
kalau  lihat IMADA yang saya ingat almarhum Ci‘il. Karena saya PIB (baca: 
Perhimpunan Indonesia Baru), begitu lihat kawan-kawan ini langsung saya lihat, ini 
kaya reuni gitu. Kawan-kawan lama, tapi sekarang sudah pindah. Katanya pasti 
nunggu, saya ga lama gabung lagi, pasti dipecat katanya.  Tapi yang saya mau cerita 
ini begini, ketika kita bicara di dalam konteks agama, konteks turunan, kita sepakat, 
kita bicara ini Ketuhanan Yang Maha Esa.  
 
Nah sama sekarang paham salah yang kedua itu apa? Sila ke-5 itu Keadilan Sosial 
kan, kita jadikan bantuan sosial. Ga ada bantuan sosial bisa mengatasi kemiskinan. 
Nah, apa beda bantuan sosial dengan keadilan sosial? Kalau kita masuk ke hotel ini 
digebukin dirampok lalu kita bantu obatin, itu namanya bantuan sosial. Tapi kalau 



keadilan sosial, kita bikin ga ada siapa pun   yang digebukin di hotel ini kan gitu. Itu 
baru keadilan sosial. Jadi kita sekarang sama   ketika saya mau mencalon Gubernur, 
orang bilang gini ga bisalah Hok. Lu udah Cina, Kristen lagi terus orang Beliitung lagi, 
Bangka kan itu 80% penduduknya, Belitung hanya 20%. Melayu Islam aja ga berani 
jadi Gubernur, kenapa kita ga bilang sama orang kamu nilai saya karakter saya dong. 
Kalau Anda mau selesaikan soal kemiskinan, Anda pilih saya. Yang bersih, yang 
transparan, profesional saya bilang gitu. Saya teruji gitu loh, bukan karena agama 
saya.  
 
Makanya ada pendeta marah, dia pengen saya kumpulan gereja-gereja. Kumpulan 
pendeta suruh pilih saya, katanya kami dapat suara juga di Indonesia Timur, 
makanya lu goblok-goblokin tuh masyarakat sana supaya pilih lu gara-gara lambang 
salib lu, gua bilang. Kalau gitu kamu bukan Kristen dong, waduh saya sudah naik 
darah tuh. Saya pukul tuh meja, kalau gitu lu suruh Yesus turun deh, cek lu lebih 
Kristen apa gua lebih Kristen. Jadi apa, semua orang memanfaatkan agama untuk 
mendapatkan suara. Nah, saya bilang saya paling tidak suka kalau di bilang saya bisa 
menggerakan umat saya untuk tidak pilih saudara. Loh saya jawabnya juga kurang ajar, saya 

jawabnya santai aja. Kalau umat mu berdoa dengan baik, baca kitab suci dengan baik, dia pasti pilih 

saya. Karena saya yang terbaik, saya bilang. Wah dia keki setengah mati, itu saya mau jelasin itu. 
Terima kasih. 

 

Syafiril Erman 
 
 Satu lagi Bung Ahok, ini tentang pluralisme, karena Anda dapat jatah tentang 
pluralisme. Jadi menurut opini Anda, sampai sebatas mana, sampai sejauh mana 
keberpihakan pusat maupun daerah dalam merawat pluralisme itu sendiri karena 
Anda adalah orang daerah dan sedang dalam posisi yang sangat berada di medan 
magnet  pluralisme itu sendri, gimana ? 
 
Ahok  
 
itu yang saya katakan, elit kita itu 90% persen itu rasis sebenernya, mungkin 
termasuk kita. Bisa saya ambil contoh begini, kaau saya katakan sebuah daerah 90% 
lebih mayoritas beragama A, kalau kita bikin pertanyaan ini. Kalau ada seorang 
beragama B, mau mencalonkan diri menjadi Bupati atau Kepala Daerah di daerah A 
yang mayoritas ini, bisa berhasil ga? Saya kira 90% akan menjawab tidak mungkin 
berhasil. Jadi ini pengaruh siapa? Lalu kita lihat di DPR gitu loh, baca ayat sucinya 
luar biasa nyolongnya pun juga luar biasa di dalam. Saya bisa punya buktinya kok, 
nah itu satu kemunafikan. Maboknya juga gila kok, kenapa ga mau terus terang gitu? 
Ini semua sama hubungannya, kenapa? Pusat yang ngajarin, itu sejak Pak Harto 
tahun 80-an sudah mulai baca-baca ayat-ayat itu dibolehkan.  
 
Dulu kita baca semua pidato-pidato politik, tidak ada itu. Salam merdeka kita ya 
merdeka gitu kan, salam Indonesia kita. Kenapa mesti dirubah jadi ayat-ayat suci? 
Seolah-olah kalau ga bisa bacain ayat itu, lu tutup rapat, mari kita baca hamdallah, 



okey lah alhamdulillah gua ikut gitu loh. Tapi itu sesuatu yang menurut saya,  
kadang-kadang ga ngerti hamdallah gitu kan. Tapi mesti paksakan semua sama, 
atau begitu doa. Saya kalau jadi Bupati langsung pimpin doa, ga ada bilang sama 
saya Pak Bupati doa sama apapun ya hantam saja. Jadi ini ada pengaruh pusat, si 
Mendagri tadi. Dia bikin WNI, WNA, WNI-turunan. Saya bilang turunan monyet lu 
gua bilang? Ya gua coret, ketakutan bagian hukum saya. Kamu besok berangkat 
Jakarta kasih tahu ini Bupati yang coret, makanya semua bilang, waduh kalau 
Bupati-Bupati kaya gini pusing kita. 
 
 Itu soalnya pendekatan duit, lalu anak saya lahir, itu pengaruh pusat peraturan ini 
semua. Itu ada Zachwet  Belanda yang mengatur turunan Cina kalau terlambat 60 
hari, sekarang baru diperbaiki, 2006 baru diperbaiki lalu saya Bupati 2005. Anak 
turunan Cina harus lewat pengadilan diputuskan, tapi kalau anak orang Melayu 
cukup Bupati yang tanda tangan. Lalu kebetulan anak saya lahir tahun 2006, saya 
bilang sama istri saya, kita coba yuk ga usah dilaporin akte lahirnya? Istri saya 
bilang, lu gila lu masa coba anak lu, ga apapa gua mau tes. Ini namanya gua kasih 
nama yang Melayu banget, Daud bukan David. Karena kita terbiasa Daud kan, 
namanya Daud, wah semua protes kenapa pake Daud bukan David? Bahasa 
Indonesia tulisannya Daud kok, gua mau Daud deh biar agak Melayu dikit gitu-kan. 
Lalu saya sengaja 60 hari terlambat, begitu saya daftar. Saya kan tanda tangan nih, 
SK Bupati untuk akte lahir. Kata Dukcapil (baca: Kependudukan dan Catatan Sipil), 
mohon maaf Pak anak Bapak ga bisa tanda tangan, kenapa? Kan Bapak orang Cina, 
kira-kira begitu kan. Goblok lu Cina jadi Bupati, otak lu di mana gua bilang. Ini Cina, 
lu tau dari mana gua Cina? Gua bilang, dia senyum-senyum tau ga.  
 
Saya sebel gitu, saya panggil ada inspektorat, orang Palembang. Gemuk, putih, sipit-
nya luar biasa satu garis.  Saya panggil dia duduk di samping saya, saya panggil 
Dukcapil bagian hukum, lu lihat baik-baik sekarang. Gua Cina apa dia yang Cina 
sekarang! Ayo kita duduk baik-baik, eh dia senyum-senyum.  Dia bilang kan, 
agamanya Pak. Bapak kan bukan muslim, oh jadi masuk muslim sudah jadi pribumi, 
jadi asli gitu loh, Cuma gara-gara muslim jadi asli gitu. Gua bilang, dasar lu 
kerasukan roh kolonial lu pake statbut. Itu Belanda yang bikin statbut itu, kalau 
orang masuk Islam, langsung dianggap pribumi kalau tidak masuk berarti lu 
kerasukan roh penjajah Belanda gua bilang. Dia kan ga bisa, tetap ga bisa kalau ga 
bisa, semua gua ga mau tanda tangan. Lu lapor aja, gua ga mau tanda tangan 
tumpuk saja tuh mau ribuan di situ.  Akhirnya dia tanya, sekarang apa akhirnya? 
Anak saya punya akta lahir lucu banget, dikeluarkan berdasarkan SK Bupati Belitung 
Timur No. sekian.  Ini pengaruh dari pusat ada, itu suatu kemunafikan. Ini 
kemunafikan yang terjadi di pusat dengan daerah tau ga.  
 
Nah kalau kita jadi contoh, ini masih cerita kenapa saya menang. Lalu di kasih surat 
Al-maidah 51 kalau orang Kristen suka pakai apa tuh galavi tau ga, jadi bunyinya 
kira-kira gini. Hampir mirip,   Kristen itu lebih sopan, lebih malu, nyerangnya agak 
malu gitu ya yang Kristen ya. Kalau Islam kan beda, Al-maidah 51: ‖jangan jadikan 



Nasrani danYyahudi menjadi pemimpinmu‖, lalu ditambahin yang jadikan itu jadi 
kafir masuk neraka, kira-kira gitu kan. Lalu kalau yang Kristen Katolik,  ‖kita mesti 
membantu semua orang, terutama saudara seiman‖. Lu ngerti dong termasuk yang 
seiman. Gua bilang nih dua-dua bener-bener bisa masuk neraka   dua-dua nih. Tapi 
itu fakta di dalam dunia politik kita, lalu kenapa masyarakat pilih saya 93% muslim 
tadi, jadi rakyat itu cerdas, rakyat sudah cerdas orang yang menjual agama selama 
ada orang yang betul-betul dipercaya muncul, dia ga perduli. Misalnya abangan ya, 
ditanya kenapa kamu pilih Basuki pilih Ahok gitu kan?  
 
Dulu PIB kasian itu, waktu pertama saya jalan PIB. PIB itu singkatan apa? Pertama 
keren, aku juga pilih PIB karena itu Partai Insinyur Basuki, cocok. Lalu meleset dikit, 
Partai Ikut Basuki, wah masih seneng. Lalu lebih dalam lagi, lalu saya temukan Partai 
Ikut Babah, ah masih lumayan babah kan kaya gitu kan Ali Baba kan lumayan dong. 
Lebih dalam lagi, Partai Ikut Babi, kampreet gua bilang. Keluarnya jadi ikut babi, ini 
kan keterlaluan tapi apa kata yang abangan ya, dia bilang gini: sekali-sekali ikut 
Ahok masuk neraka deh, gua rasa masih makan sama dia. Dari pada ikut lu masuk 
surga, lu doang yang kenyang kita mah mati kelaparan. Tapi menarik itu, artinya 
apa? Saya mulai percaya, hari ini kenapa kita ga berhasil melawan itu semua. Karena 
kita-kita yang nasionalis ini juga tidak mau masuk ke politik sebagian gitu loh.  
 
Jadi sebagian itu dosa kita, ya bukan dosa orang lain. Jadi yang masuk tipe-tipe yang 
seperti itu, nah ketika sudah kita masuk ke dalam, mereka bisa liat kok ada pak Haji 
di marahin. Pak haji punya pesantren masa ga ngerti itu kafir dipimpin. Lalu dia 
jawab apa, lu salah Ahok itu Islam. Memenuhi 4 kriteria, Cuma dia belum dapat 
hidayah jadi muslim. Kan keren gitu, jadi itu yang membuat kita bisa menang. Ini 
Adik saya jadi  Bupati loh, saya bilang kenapa kamu pilih adik saya? Kakaknya belum 
tentu adiknya sama, kamu mesti lihat kriterianya dia bersih ga? Berani ga buktikan 
hartanya dari mana? Terus waktu dia jadi pejabat, dia transparan ga anggarannya? 
Nah terus dia sebagai pelayan, profesional ga? Kalau profesional kasih nomor 
handphone dong, supaya masyarakat gampang sms jangan nyari-nyari susah, kalau 
dia ga seperti itu jangan pilih dia. Lalu mereka sms saya, ga seperti bapak sih kalo 
bapak kan agak kasar jadi saya dokter, tapi kenapa kamu pilih dia? Jadi adik saya 
dapet 42,7% dia bilang begini, di andingkan orang lain dia lebih BTP katanya, jadi 
kami pilih dia. Tapi kalau ada juga tetap ga bisa, BTP itu Kadin   Bersih, Transparan, 
Profesional. : itu juga nama saya Basuki T Purnama. 
 
Adik saya namanya Basuri T Purnama, tapi adik saya yang menarik. Tapi tetep 
masyarakat terus kita didik, misal ada yang lebih kampung ya. Kita tanya, kenapa 
pilih adik saya, saya bilang. Kan masih ada yang lain lebih bagus, dia jawab kurang 
ajar banget. Jangankan adik bapak, emak bapak aja gua pilih.  
 
 
 
 



Syafiril Erman       
     
 Sekarang giliran Mbak Rosiana, barusan ada informasi saya dengar bahwa akhir-
akhir ini Mbak Rosiana sering melakukan langlang keliling Indonesia untuk meng 
kampanyekan tentang pluralisme, ada satu pertanyaan   mendasar yang saya yakin 
ini akan menjadi penting bagi sebagian besar yang hadir sekarang. Menurut Mbak 
Rosi itu, dalam konteks perjuangan untuk pluralisme itu sebenarnya peran 
mahasiswa seberapa seharusnya Mbak? 
 
Rosiana Silalahi  
   
Sebelum saya menjelaskan, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah 
memutarkan video tentang kekerasan, berdasarkan kelompok tertentu itu, kita sebut 
saja FPI, itu menggunakan video SCTV saya yakin waktu itu karena liputannya 
bagus, kalau di twitter, FYI saya masih PemRed-nya. Dan waktu itu kita bekerjasama 
dengan Wahid Institute dan Pak Syafi‘i Ma‘arif.  Bagaimana salah satu dampaknya 
adalah Presiden mengumumkan untuk ditangkap, Munarman yang waktu itu buron 
akhirnya kembali.  
Mahasiswa, Pak Ahok sudah mengatakan soal rasis, rasis dimulai dari dalam keluarga 
dan diri sendiri, saya merasa beruntung karena keluarga saya mengajarkan 
kesetaraan keadilan dan bagaimana memperlakukan orang. Saya berasal dari 
sekolah yang dari dulu sudah dekat dengan Cina, jadi kakak saya, saya panggil Cici, 
―Cici gue‖ gitu yah. Kemudian saya masuk UI yang kemudian saya juga minoritas, 
jadi saya terbiasa untuk bersama kelompok yang bukan kelompok saya, dan saya 
merasa beruntung karena saya diperkaya dengan nilai dari keluarga.  
 
Mengapa saya merasa perlu dengan mahasiswa, karena sekarang bahaya 
ekstrimisme dan radikalisme itu luar biasa dan pers memegang peranan yang sangat 
besar. Pers dan wartawan memang sekarang berpihak karena dalam diri jurnalis 
sendiri mereka prejudice, mereka merasa ada kedekatan kalau kelompok Islam itu 
adalah kelompok mereka. Sementara pers Kristen merasa kelompok Kristen adalah 
kelompok mereka. Jadi kalau ingin melihat wajah televisi kita atau wajah pers kita, 
lihatlah ruang redaksinya, seberapa plural-nya mereka, berapa persen mereka 
memberikan toleransi kepada masing-masing kelompok di dalam ruang redaksi, 
apakah ada orang Hindu, Budha dan Kristen di dalamnya,  
 
Buat saya waktu menjadi Pemimpin Redaksi, bukan apa-apa bukan nilai plural-nya 
yang saya tekankan, supaya orang Islam ada libur waktu Lebaran. Saya pernah 
bertanya kepada Produser, ―kamu sudah pernah belum Sholat Ied?‖ Produser: 
―belum pernah‖  Rosi: ― sudah berapa lama di SCTV?‖ Produser: ―11 tahun‖, Karena 
apa? Karena tidak ada kelompok lain. Jadi contoh bagaimana pers bisa kita harapkan 
untuk memperjuangkan nilai-nilai pluralisme, kalau ruang redaksi mereka sendiri 
tidak menghargai itu. Media masa kita sangat pluralistik saat ini, tapi belum tentu 
menghargai pluralisme.  



 
Karena itu kedatangan saya sudah ke 8 kampus, Pak Wimar saya ikut-sertakan, Pak 
Ahok adalah salah satu antek saya, Yenny juga begitu. Saya ingin berbagi soal mimpi 
besar tentang Indonesia, mimpi besar itu tidak pernah lepas dari keragamannya. 
Indonesia ini tidak akan menjadi ―Indonesia‖ tanpa keragamannya, dan mahasiswa 
harus tahu itu. Saya percaya bahwa mahasiswa memegang peranan penting di masa 
yang akan datang, jadi kalau kita tidak bersama mahasiswa saya rasa kita akan 
kehilangan masa depan juga. 
 

Syafiril  Erman    
 
 Tepuk tangan untuk sesi pertama. Terima kasih, menarik betul, jadi tadi Bang Rocky 
bilang bahwa di Negara kita ini ternyata banyak kasus agama nyatanya jadi 
komoditas politik semata. Tadi Mbak Yenny bilang bahwa, ―kenapa Negara begitu 
tidak berdaya menghadapi fenomena anarkisme yang mengatas-namakan dalam 
tanda kutip fundamentalisme, itu karena ternyata Negara justru ga pede‖. Negara ga 
pede, aparat ga pede, sementara justru sebaliknya, pelaku-pelaku anarkisme itu 
terlampau pede. Terus barusan Bung Ahok bilang, bahwa ternyata selama ini pusat 
juga tidak berpihak pada pluralisme, artinya kontribusi yang seharusnya diberikan 
oleh pusat terhadap daerah itu ternyata sangat-sangat minim, terus sementara 
barusan, Mbak Rosiana memaparkan   bahwa untuk masalah pluarisme, mau ga mau 
tanggung jawab dan beban, moral, itu masih terpanggulkan di pundak para 
mahasiswa, demi masa depan Bangsa dan Negara kita. Terima kasih, itu sesi 
pertama kita. Sekarang saya akan berikan kesempatan buat audience untuk beropini 
atau untuk bertanya. 
 
Didiet Budi Adiputro 
  
Ya, kalau tidak Negara dikatakan tidak pede,   kita akan mencari orang-orang yang 
pede untuk bertanya kepada 4 narasumber di depan kita.   Ini kita kehormatan 
sekali,  ada Ibu Linda Djalil  silakan. 
 
Linda  Djalil (Jurnalis) 
  
Assalammualaikum, saya akan mengutarakan secara sederhana saja, kebetulan 
akhir-akhir ini saya bersama anak-anak   bekas penghuni kawasan Menteng yang 
sekarang kita namakan Gamen, Geng anak menteng, kami sekarang sering sekali 
dengan fasilitas facebook itu kami berkomunikasi. Salah satu dari kerinduan kami 
dan dialog kami sehari-hari adalah tentang kerukunan beragama. Tadi Rosi 
mengatakan, semua itu adanya dari keluarga dulu deh, dari kita yang kelompok yang 
kecil ini, saya sangat setuju.  
 
Bisa dibayangkan jaman dulu kami di daerah Menteng, ini secara sederhana saja, 
tukang jualan sate babi itu boleh seenaknya kok berjualan di rumah Pak Haji tanpa 



ada protes apapun. tapi kenapa sekarang, hal-hal semacam itu tak mungkin terjadi. 
Anak saya sekolah di Al-Azhar di  situ sampai kelas 6 SD, kemudian saya pindahkan 
ke sekolah yang non-muslim semua ribut. Orang tua murid bilang, ―Nanti agama 
anak lo bagaimana?‖ Lalu saya katakan, ―coba ingat ya Bung Hatta itu sama Ibu 
Rahmi menyekolahkan anak-anaknya di Ursula bertahun-tahun, Kak  Mutya, Kak 
Gemala, maupun Halida Hatta adalah orang-orang yang sekolahnya di daerah Pasar 
Baru situ, dan Alhamdulillah sampai hari ini mereka ga berpindah agama kok‖  
 
Kebanyakan para sesama tetangga yang sekarang itu tidak pernah ada lagi, 
sementara saya selalu mengatakan kepada anak saya berbaurlah kamu dengan yang 
sipit-sipit Cina-cina itu.    Pak Ahok, terus terang saja saya merasa, anak saya harus 
sekolah di sekolah yang seperti itu karena saya melihat sepupu saya, saya melihat 
Halida, Kak Mutya segala macam itu, berbaur di antara anak-anak keturunan Cina, 
saya ga mau bilang Tiong Hoa, Cina ya Cina ya Pak yah. Mereka punya etos bekerja, 
etos belajar yang tinggi sekali tanpa ada gengsi. Contoh begini, adik-adik saya 
sekolah Regina Pacis,  mereka cerita, pulang sekolah itu teman-temannya yang 1 
tahun bisa 2-3 kali keliling Eropa, mereka dengan tanpa gengsi naik oplet dan 
mereka bilang, ―gue musti jaga toko telor Koko gue hari ini‖, sementara sebelumnya 
adik-adik saya, saya sebut saja ada, adik-adik saya pernah sekolah di Perguruan 
Cikini, itu dijemput oleh Mercy kuno, ayah saya disuruh tunggu di Pasar Cikini, 
mereka jalan kaki, karena apa? Karena malu, semua teman-temannya di Perguruan 
Cikini, yang matanya belo-belo itu selalu menghina,  ―Mercy kakek lo udah jemput 
tuh‖,  Sementara di Regina Pacis tidak ada.  
 
Kalau boleh saya bilang 1 lagi, pada jaman Pak Harto kita masih ingat ada isu RMS, 
Radius-Moy-Sumarlin, saya sebagai wartawan Tempo ketika itu, saya tidak mau 
terperangkap oleh cerita-cerita semacam itu, dan berita semacam itu. Saya sempat 
melacak, bahwa Sumarlin punya kakak namanya Sumarlan, dia seorang Islam sejati, 
yang akhirnya meninggal dimakamkan di halaman masjid di Blitar atau di Kediri, 
kemudian Ibunda dari Pak Sumarlin sampai meninggalnya seorang Islam. Jadi hal-
hal yang gossip-gosip merontokkan kerukunan agama itu memang sangat 
berbahaya, terima kasih. 
 
Syafiril Erman 
 
Mbak Rosi, tentang kerukunan beragama.  
 
Didiet  Budi Adiputro   
 
Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Linda Djalil. Kalau dulu jamannya Ibu Linda, 
ngumpet-ngumpetin telor Paskah Bu ya, sekarang saya tahu mahasiswa-mahasiswa 
ngumpetin selingkuhannya saja dari pacar-pacarnya. 
 
 



Rosiana Silalahi   
 
Jadi begini, dengan latar-belakang media saya harus mengatakan bahwa sekarang 
memang pers kita ―sakit‖, contoh yang paling konkrit adalah soal Nazaruddin. 
Bagaimana mungkin seorang buronan koruptor diberikan waktu live bisa 
sembarangan nelfon dan bisa ngomong seenaknya, Chandra Hamzah koruptor, bla 
bla bla.  Kemudian gampang habis itu selesai Chandra Hamzah diwawancara, selesai, 
wawancara lagi dengan Anas, wawancara lagi muncul lagi Nazaruddin.  
 
Buat saya saat ini yang namanya pers atau wartawan televisi, cuma juru-rekam kok. 
Apa sih susahnya wawancara Rocky? Rocky bilang Yenny ini setan, oke Yenny cover 
both side, Yenny kamu dibilang setan, oh nggak Rocky Gerung, Rocky Gerung laki-
laki ga laku-laku, oke kamu dibilang ga laku-laku, alah daripada Yenny, Yenny 
gendut, oke kamu dibilang gendut. Apa itu Cover both?, supir gue juga bisa bikin 
kayak gitu.  
 
Tadi yang dibilang oleh Mbak Linda sebagai wartawan senior, disiplin verifikasi. Saat 
ini yang terjadi pers kita adalah sound bite journalism, pers cungur yang saya bilang 
selalu di twitter, here go we go again, pers cungur, dia ngomong apa atas dasar 
cover both side saling timbalin, bayangkan cuma di Indonesia buronan bisa dikasih 
waktu secara live, hanya di Indonesia kerusuhan boleh disiarkan secara Live, hanya 
di Indonesia. Di Amerika, setelah tahun 90, Rodney King tuh tanggal berapa yah Pak 
Wimar, San Fransisco Polisi yang kulit putih menggebuki kulit hitam, sehingga ada 
kerusuhan di LA berindikasikan Fransisco, sejak saat itu tidak boleh. Tidak boleh 
kerusuhan massa itu disiarkan secara live, karena apa, karena itu memberikan 
dorongan kepada orang juga untuk melakukan kekerasan dan itu terjadi dua televisi 
berita kita, live secara berkesinambungan dari pagi ketika di Koja itu Makam Haji 
Priuk (baca: Mbah Priok).  
 
Jadi memang saat ini pers kita adalah cuma sound bite journalism dan dramatic 
pictures. Bagaimana kita bisa kesal soal kasus Ahmadiyah, seorang ingin melakukan 
makar karena Presiden masih belum memutuskan soal Ahmadiyah, FPI akan makar 
dan disiarkan secara live, berulang-ulang, bangga lagi TV-nya, eksklusif terus. Dan 
kemudian pewawancaranya pada Guntur Romli, Anda membela Ahmadiyah? Anda 
simpatisan Ahmadiyah? Jadi kita ini sudah kayak robot, jadi jangan heran kalau 
masyarakat kita yang secara individunya memiliki potensi prejudice, potensi untuk 
berpihak pada kelompoknya, akan semakin seperti itu,  
 
Karena apa, karena ruang redaksi kita juga tidak memberikan jaminan kepada 
perjuangan pluralisme, apa yang terjadi pada GKI Yasmin, saya tanya siapa media 
yang terus menerus memberitakan, ga ada kecuali Tempo. Padahal ketika kita bicara 
soal konstitusi ini bukan soal gereja Kristen atau minoritas, bukan ini soal surat ijin 
yang sudah disahkan oleh Mahkamah Agung. Mana? Ga ada, even kompas koran 
paling berpengaruh, kecil beritanya, diem. Jadi memang sekarang kita berada pada 



titik di mana kita semua harus memperjuangkannya. Kita tidak bisa membiarkan ini 
pada Presiden yang sedang prihatin.  
 
Jadi kerukunan itu, kita tidak bisa menyerahkan kepada pers, kita tidak bisa 
sepenuhnya pada pejabat, hari ini saya ingin mengatakan pada teman-teman 
mahasiswa, pada senior-senior yang ada di sini, ini sekarang perjuangan pluralisme 
itu dan nilai-nilai ke-Indonesiaan ada di pundak kita masing-masing. Saya ingin 
mengutip sedikit apa yang dikatakan oleh Martin Luther King, bahwa; ‖kita hanya 
punya pilihan dua, either kita live peacefully as brothers atau kita mati, mampus, 
binasa, sebagai orang-orang tolol‖, pilihannya ada di kita.  
 
Syafiril  Erman 
 
 Cantik sekali 
 
Didiet  Budi Adiputro   
 
Tadi yang penting, media-media ga memberitakan GKI Yasmin, tapi kita masih punya 
twitter 4 orang ini yang akan terus mengkampanyekan pluralisme dengan ribuan 
followers, tepuk tangan dulu. Saya masih punya di sini ada beberapa macam orang, 
SOMAL adalah organisasi plural, ada orang Pancasilais, Ultra-Pancasilais, Atheis, ada 
segala macam, feminis. 
 
Muty (IMADA) 
Selamat sore, saya Mutya dari IMADA, saya   bertanya kepada Mbak Rosi karena 
saya juga penggemar Mbak Rosi, berbicara Merawat Republik Dengan Kebhinnekaan, 
menurut saya permasalahan dalam masyarakat kita terlalu terpaku label, Saya Cina, 
Anda Muslim, saya Jawa. Kalau misalnya kita pun melepaskan semua label itu kita 
akan dianggap manusia tidak beridentitas. Jadi, sebenarnya bagaimana ini, kita 
menghadapi dilemma, kita memakai label, keberagaman kita terlihat dan semakin 
terlihat ada boundaries, ada batas-batas antara manusia satu dengan manusia 
lainnya, tapi ketika kita menggunakan label kita dianggap sebagai manusia tidak 
beridentitas.  
 
Kemudian kalau ingin berkomentar sedikit tentang pers tadi, ketika ada kasus 
Nazarrudin dan ketika ada live dan kemudian ada FPI di share kerusuhan secara live, 
kita tidak bisa memungkiri bahwa masyarakat kita memang suka drama. Kalau tidak 
suka drama, ―Cinta Fitri‖ tidak akan sampai season 6. Pertanyaan saya itu saja, jadi 
bagaimana menghadapi dilemma ini, label ini adalah senjata sekaligus bom-waktu 
menurut saya. 
 
Didiet Budi Adiputro 
 
Mbak Rosi singkat. 



 
Rosiana Silalahi 
 
Yang terakhir dulu, bahwa masyarakat kita butuh drama. Ada bedanya antara ―Cinta 
Fitri‖ dengan berita, film Hollywood itu fiksi, jadi kita tahu bahwa ini karangan, tetapi 
kalau berita itu adalah kejadian sesungguhnya, makanya gambar kekerasan itu 
―buta‖. Teman-teman yang tertarik pada dunia pers, gambar kekerasan itu boleh 
disiarkan hanya untuk : 1) untuk mengetahui siapa pelakunya atau 2) ketika Negara 
diam. Tetapi tidak boleh dilakukan, disiarkan atau diberitakan secara detail, tidak, 
karena gambar itu merupakan gambar sebenarnya, sesungguhnya. BBC mengatur 
secara ketat bahwa, gambar-gambar yang menimbulkan kengerian dan kekejian itu 
tidak boleh, kalau kita semakin ngeri semakin jijik semakin ditampilkan. 
 
 Soal label, saya rasa identitas itu misalnya, saya lebih menyukai ketika kita ingin, 
saya bilang kita warga Negara global dengan akar, dengan budaya lokal misalnya, 
orang-orang selalu mengatakan dengan contoh orang India, biar dia jalan di New 
York, tasnya Hermes, dia tetap pakai kain sari, tetapi label itu tidak selalu harus 
sesuatu yang simbol, artifisial, nilai itu dari perilaku kok. Apa artinya saya pakai salib 
tetapi kelakuan saya kayak jahanam, penghisap darah.  Apa artinya juga kita bilang 
Allahuakbar-Allahuakbar tetapi kita menindas orang kecil.  
 
Jadi saya dalam hal ini banyak belajar dari Gus Dur bahwa berhentilah kita pada 
yang disebut dengan artifisial atau simbol-simbol. Label yang dimaksud saya, kita itu 
tidak punah atau kita bisa dilihat sebagai seorang individu yang berkarakter. Jadi 
label itu lebih pada kepribadian bukan pada simbol-simbol artifisial. 
 
Didiet Budi Adiputro 
 
Tepuk tangan dong! Hentikan simbol-simbol, hentikan slogan-slogan kosong.Waktu 
untuk yang lain, ya untuk senior. 
 
Sumitro  (MMB) 
 
Saya Sumitro alumni dari MMB Bogor.  Saya melihat bangsa ini sebetulnya sangat 
parah sekarang ini, bukan cuma tadi cerita mengenai masalah agama, apalagi 
sekarang sudah mulai pada masuk korupsi oleh satu sistem secara lengkap. Tetapi 
yang menyedihkan sebetulnya sekarang masalah kebhinekaan ini. Sata lihat kalau 
Amerika, Canada berusaha memajukan bangsanya, dia menarik orang-orang pintar, 
orang-orang pintar dari Jepang, dari Vietnam diundang supaya dia bisa tinggal di 
Indonesia. Demikian juga di Amerika, para students yang pintar-pintar diusahakan 
agar tidak pulang ke negaranya, dia tinggal di Amerika. Kalau Indonesia saya lihat 
dengan otonomi tingkat II, karena dia bukan orang Sulawesi diusir semua, karena 
dia bukan orang Kalimantan Selatan padahal dia orang pintar bisa membangun di 
propinsi itu diusir. 



 
 Masalah pluralisme saya lihat mudah-mudahan pada generasi muda kita ini tidak 
begitu ya. Kalau ingin maju suatu daerah cari orang-orang pintar, kalau perlu dari 
luar negeri, lah ini baru beda propinsi saja sudah diusir Bu, saya kira itu tambahan 
masukan Pak. Cuma yang sangat mengerikan saya lihat sekarang ini korupsi sudah 
pada suatu sistem, bukan satu orang dua orang, semua yang berkaitan itu. Itu yang 
sangat mengerikan dan ini semuanya dimulai dari DPR Bu, mulai dari DPR.   
 
Syafiril Erman  
 
Terimakasih. sebentar, saya ingin Bang Rocky yang   menjawab pertama tentang 
pluralisme ini Bang. 
Didiet Budi Adiputro  
Pembicara akal sehat. Bagaimana agar akal sehat kita ini bisa menerima pluralisme? 
Siapa yang salah, media, masyarakat, etnik politik atau apa ini? Silakan Bung Rocky. 
  
Rocky Gerung 
  
Kenapa ada pertanyaan semacam itu? 
Pertama, tadi masih berkaitan dengan deskripsi Rosi tadi. Setiap orang ingin diberi 
label berdasarkan asal-usul primitifnya, agama adalah asal-usul primitif, etnis adalah 
asal-usul primitif. Sebetulnya kata identitas itu, orang Yunani pakai kata identitas 
untuk menyebut mayat sebetulnya. Jadi yang beridentitas artinya dia yang tidak lagi 
bergerak  , berhenti, mati. Manusia bukan identitas, manusia itu mengalir, on going, 
in the making, Dasar pikirannya sederhana, kalau saya manusia artinya mengalir, on 
going, in the making, good using animal, binatang yang menggunakan bahasa, 
begitu saya berbahasa maka terbukalah peluang saya untuk berubah sebetulnya.  
 
Jadi pluralisme artinya saya bisa berubah, Anda bisa berubah  , mayat dengan mayat 
tidak bisa berbicara. Jadi identitas artinya sesuatu yang sudah berhenti, selesai. Jadi 
terbalik dalam pikiran kita, kita menggunakan identitas padahal sebetulnya identitas 
artinya sudah berhenti  , tidak menggunakan bahasa, tidak berkomunikasi, tidak 
perlu berselingkuh, macam-macam. Apa yang salah pada kita adalah kita salah 
menafsirkan paham itu dan kemudian kesalahan itu disponsori oleh tadi kepentingan-
kepentingan politik primordial. 
 
Soal agama misalnya, balik lagi agama itu di dalam konstitusi disebut sebagai hak, 
setiap orang berhak memeluk keyakinannya, negara berhak melindungi, agama itu 
bukan kewajiban. Jadi kalau dia, hak dia boleh dipakai boleh tidak dipakai  . Tetapi 
kemudian masyarakat menganggap semua orang harus beragama, yang tidak 
beragama adalah warga negara kelas II. Jadi kita menderita karena pikiran umum itu 
tidak dibersihkan oleh negara. Kenapa negara butuh legitimasi melalui mayoritas, 
jadi ini urusan statistik sebetulnya itu. Nah ini duduk perkaranya, seseorang boleh 
diwajibkan memeluk agama oleh keluarganya boleh, oleh komunitasnya boleh. 



Tetapi negara tidak boleh mewajibkan itu walaupun itu terjadi akan ada dua dis-
warga negara : ada warga negara yang beragama, soleh, dia dapat fasilitas negara; 
ada yang tidak beragama atau memilih untuk belum beragama, dia dikucilkan dari 
warga negara padahal kita semua hanya dihitung sebagai warga negara.  
 
 Keadaan ini kemudian menciptakan semacam basa-basi yang tadi dijelaskan 
panjang lebar. Dalam suatu pertemuan orang mesti ucapkan Assalamu‘alaikum, 
salam sejahtera bagi kita semua, bahkan kita mesti sebut ―Bagi kita semua‖.   Buat 
siapa kalau kita semua sejahtera, ngapain dong saling mengucapkan begitu, bahkan 
kita mesti tambahkan Om Shanti-Shanti atau agama Budha atau segala macam.  
Sering saya katakan, coba bayangkan misalnya di Amerika sekarang ada 678 agama, 
di Indonesia mungkin ada 4500 agama, kalau kita mau fair kita mesti ucapkan 
kalimat pembuka dari 4000 agama di Indonesia. Iu berarti ada 4000 kalimat harus 
saya ucapkan sebelum saya mulai seminar itu. Konsekuensinya lebih jauh, negara 
dari itu harus ada 4000 dirjen, dimas A, dimas B, agama A, agama B di Departemen 
Agama Iu berarti anggaran belanja kita habis untuk ngurusin agama dan gedung 
departemen agama itu, akan lebih tinggi dari Menara Bable kalau ada 4000 dirjen di 
situ.  
 
 Ini konsep yang keliru, ini kemudian dimanfaatkan oleh semacam MUI, lembaga 
yang tidak jelas asal-usulnya. Bukan bank negara, dapat uang dari negara, tetapi 
mengatur kehidupan politik warga negara itu. Maka kita lihat ada macam-macam 
fatwa  yang aneh, ada fatwa  yang Jaipong tidak boleh, ada fatwa  Yoga tidak boleh 
karena Yoga mengandung unsur meditasi dari agama lain. Nah Jaipong itu bergerak, 
meditasi itu diam, bergerak tidak boleh, diam tidak boleh, kan absurd betul jalan 
pikiran kita.  
  
Kita tahu abad-abad ke 18 di Eropa ada yang disebut perintah dari Paus namanya 
Silabus of Error. Silabus kesalahan. Di situ ada daftar umat Katolik tidak boleh 
percaya pada teori Naturalisme Darwin, umat Katolik tidak boleh menjadi liberal, 
tidak boleh menjadi individualis. Sekarang kita lihat hal yang sama diucapkan oleh 
MUI, pluralisme itu haram, liberalisme itu haram, individualisme itu haram, jadi MUI 
itu cuma copy paste Silabus of Error dari gereja Katolik 200 tahun yang lalu. Ini 
barang yang sudah basi, diambil, diulang ke sini, kenapa? Karena itu disponsori 
untuk kepentingan kalkulasi finansial, kalkulasi seluruh-seluruhnya. Jadi kita hidup 
sebertulnya dalam Republic of Error hari-hari ini. 
 
 Republic of Error ini yang kita lihat tadi Pak Sumitro ini melihat itu sebagai problem 
bangsa ini, kita tahu kita selalu berharap pada partai-partai nasionalis, terutama 
Demokrat mengucapkan diri sebagai partai yang akan, dulu dia sebut seperti 
mendapat wangsit untuk menyelenggarakan Indonesia yang majemuk. Tetapi 
kelihatannya sekarang wangsit itu berubah menjadi pangsit, karena dimasak oleh 
Nazzarudin. Jadi teman-teman kita sedang ada dalam keadaan itu.   Saya setuju 
bahwa mestinya ada satu, semacam pikiran bermutu yang kita pelihara hari-hari ini, 



agar supaya kita bisa pastikan Indonesia tidak akan lumpuh hanya karena 
intoleransi, hanya karena politik agama atau politik segala macamnya.  
 
 Wilayah ini yang sedang kita rawat, jadi kita merawat akal sehat di ruangan ini agar 
supaya akal sehat ini kita bisa ekspor  ke luar, dan suatu waktu orang akan percaya 
bahwa grup SOMAL betul-betul berdiri untuk merawat, memelihara Republik. 
Terimakasih. 
 
Syafiril Erman  
 
  Kita sudah sampai di sesi kedua, jadi kita sudah merencanakan. Sesi ketiga sisa 
waktu cuma setangah jam, 30 menit. Kita berharap, karena jujur bahwa judulnya 
adalah Merawat REPUBLIK Dengan Kebhinekaan, kalau tadi pandangan umum saya 
pikir sudah cukuplah, curhat-curhat sudah cukup, jadi sebaiknya kita langsung yang 
orientasi ke depan. Saya bingung ini siapa dulu. 
 
Didiet Budi Adiputro    
 
Ya, mahasiswa dulu . Oke, dari Diego. 
 
 Syafiril Erman   
 
Bukan curhat ya, yang langsung ke depan. 
 
Didiet Budi Adiputro  
 
Langsung pertanyaannya Diego, lebih dari 30 detik disuruh keluar. 
 
Diego (PMB)    
 
 Saya Diego dari Perhimpunan Mahasiswa Bandung. 
Sebelumnya jujur saja ketika berbicara keragaman, bukan curhat, saya senang 
berada di sini karena di sini beragam semuanya. Dan satu yang saya kritisi di sini, 
lucu, ada satu video bahkan kalau saya yang melihat, bahkan kalau anak kecil yang 
melihat itu salah, itu salah video-nya. Video-nya sudah tahu itu tindak kekerasan, 
apapun alasannya itu salah, tetapi masih ada yang bilang, cuma bisa bilang, ―Saya 
prihatin‖,. Saya sangat terenyuh, ini pemimpin saya ngomong kayak gitu dalam 
partianya teman-teman di sini sangat terbuka matanya bahwa betul sekali yang 
dibilang materi di depan kita. Kita enggak bisa ngandelin orang-orang di sana yang 
bahkan untuk warganya sendiri saja enggak bisa ngasih keadilan, enggak bisa ngasih 
keamanan. 
 
Dan yang kedua, ini berbicara masalah ya video tadi. Saya lihat sangat, sangat jelas 
gitu, sangat jelas masalahnya di sini, kita itu kekurangan pemimpin ternyata, enggak 



ada gitu, kenapa sih dia enggak bisa bilang saya akan segera menindak tegas 
oknum-oknum yang sudah merusak bangsa ini. Saya akan menindak tegas 
secepatnya oknum-oknum yang sudah melanggar aturan-aturan di negara ini. 
Kenapa dia enggak bisa bilang begitu, enggak ada satu pun, saya bisa bilang enggak 
ada satu pun aturan-aturan di negara kita yang dijalankan. 
 
Didiet Budi Adiputro   
  
Tepuk tangan untuk Diego. Oke Go, thank you Go. Satu lagi di belakang. Tampaknya 
Mbak Yenny harus menjawab ini. Kenapa lembaga politik itu begitu mandul dalam 
menghadapi kekerasan-kekerasan atas nama agama? Tetapi setelah pertanyaan ini 
mbak, satu lagi di belakang. Mana tadi teman kita. Dari mana? Nama?  Wartawan 
rupanya, kita enggak ngomongin Nazzarudin dulu. 
 
Abu Sahma Pane  (Wartawan JURNAS)  
 
Saya Abu dari Jurnal Nasional. 
 Bbegini, kalau sudah sedemikian urgent-nya masalah pluralis dan kebhinekaan ini, 
apa yang seharusnya dilakukan pemerintah melihat kejadian-kejadian radikal seperti 
ini gitu? Saya pikir bukan hanya agama yang berkonflik, partai pun berkonflik seperti 
itu.   
 
Untuk Mbak Rosi, pertanyaan saya masihkah pers sekarang itu menjadi pilar 
demokrasi gitu, di mana   pers sekarang melihat kebhinnekaan dan konflik plural 
yang sekarang? Terus kita lihat kan satu media ke media yang lain di Indonesia itu 
beritanya sama aja gitu, kalau dulu orang menyuarakan kebebasan berpendapat, 
kebebasan pers, giliran pers sekarang menge-bablas-kan. Terima kasih.   
Didiet Budi Adiputro  
Oke, Mbak Yenny, bisa menanggapi dulu Mbak. Mandulnya lembaga politik juga 
mungkin Mbak Yenny bisa cerita bagaimana dari pengalaman Gus Dur ketika menjadi 
Presiden menghadapi situasi-situasi seperti ini Mbak? 
 
Yenny Wahid  
 
Persoalan utama bangsa kita ini karena Presiden ganti nama. 
 
Didiet Budi Adiputro  
 
Apa Mbak? 
 
Yenny Wahid  
 
Ya sekarang namanya bukan SBY, tetapi Prihatin. Dari tadi kan ngomongnya saya 
prihatin, oh saya pikir SBY, ternyata bapak namanya Prihatin.  Itu jadi, apa namanya, 



persoalan utama dulu. Jadi Pak SBY harus di ruwat balik lagi ke nama aslinya, jadi 
setiap kali ngomong ―Saya SBY, Presiden Republik Indonesia memerintahkan aparat 
keamanan untuk bertindak tegas menindas ormas-ormas yang melakukan tindak 
kekerasan‖, nah itu baru jalan. Tapi kalau awalnya saya prihatin, orang juga bingung 
jadinya gitu.  
 
 Persoalan kedua. Indonesia ini memang negara yang agak gamang, kenapa, 
Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler, akhirnya orang 
bilang negara Indonesia ini memang negara bukan-bukan. Jadi kalau bukan ini, 
bukan itu. Jadi apa yang harus dilakukan sebetulnya oleh para pemimpin negara kita, 
aparat negara kita ini, apa sih yang harus dilakukan, gampang cuma satu saja, apa? 
Menegakkan konstitusi, itu saja. Para pemimpin kita, para politisi kita, dilindungi oleh 
konsitusi kita, dilindungi oleh undang-undang dan berbagai macam peraturan lainnya 
untuk memastikan bahwa semua orang di Indonesia harus diperlakukan adil dan 
setara.  
 
Kalau mereka tidak melakukan itu justru mereka melanggar konstitusi, tetapi ada 
ketakutan-ketakutan yang hubungannya dengan politik jangka pendek tadi. Takut 
kehilangan pengaruh, takut kehilangan dukungan, takut dikritisi, dan lain 
sebagainya. Sehingga tugasnya mereka kemudian malah tidak dilaksanakan. 
 
Didiet Budi Adiputro    
 
Dulu Gus Dur takut enggak Mbak selama lebih dari satu tahun jadi Presiden? 
 
Yenny Wahid   
 
Dulu Gus Dur pernah ada namanya Laskar Jihad. Laskar jihad ini lebih ngeri dari FPI 
karena kemana-mana bawa pedang. Suatu hari Laskar Jihad itu mau ke Ambon dan 
di sana betul-betul kerusuhannya bunuh-bunuhan di sana.   Laskar Jihad demo di 
depan istana, kemudian biasalah memaksa untuk menyampaikan aspirasi langsung 
ke Presiden dan sebagainya. Gus Dur bilang sama Paspampres, ―Suruh masuk, 
masuk, mana itu orang-orang ga jelas itu‖. Mereka mau masuk memaksa dengan 
tetap membawa pedangnya, tentu tidak diperbolehkan oleh Paspampres. Tetapi kata 
Gus Dur, ―Biarin aja, mau masuk bawa pedang silakan‖. Masuklah mereka dengan 
membawa pedang, ke istana, begitu masuk dimaki-maki sama Gus Dur, ―Kalian ini 
Islam enggak jelas semuanya‖, ya kira-kira seperti begitulah, dan lain sabagainya. 
Intinya ya itu tadi, balik lagi ke arah ke-PeDe-an dari pemimpin kita, berani enggak.  
 
 Kalau berani, hal semacam itu, ini bukan hal yang lagi-lagi unik terjadi di Indonesia. 
Orang memakai, apa namanya, isu-isu primordial, isu agama, isu suku, itu terjadi di 
mana-mana. Mau di Australia, dulu ada namanya Paulin Hansen, dia juga memakai 
isu antara imigran lawan non-imigran dan sebagainya, suku asli Aborigin dan 
sebagainya. Di Perancis sekarang juga ada, apa namanya, gerakan supaya 



sekularisme tetap dipertahankan apapun caranya sehingga kadang bahkan 
melanggar kebebasan warga negara lain dalam hal ini warga muslim di sana ya. Dan 
di banyak negara termasuk di Amerika. Di Amerika itu, awal tahun 1900-an ada yang 
namanya gerakan Prohibition Irai, ini tahun 1900-an, mungkin dulu juga tahu ya, 
1920-an ya. Prohibition Irai itu ada sebuah gerakan untuk menggolkan anti minuman 
keras.  
 
 Kelompok-kelompok Kristen di sana supaya ini bisa diadopsi menjadi Undang-
undang, mereka juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh 
kelompok-kelompok Islam fundamentalis di Indonesia ini.  Mereka melakukan black 
mailing kepada para politisi. Mereka bilang kalau kamu tidak meng-endorse, tidak 
mendukung gerakan kita artinya kamu bukan Kristen yang baik. Sama, di sini juga 
sama, kalau kamu tidak mendukung gerakan untuk menutup pub atau club pada 
waktu Ramadhan artinya kamu bukan Islam yang baik, kamu bukan muslim yang 
baik, kan itu yang dikatakan oleh mereka. Kalau kamu tidak membubarkan 
Ahmadiyah di daerah kamu, kamu bukan orang Islam yang baik, artinya sama saja 
yang dilakukan mereka ini black mailing, political black mailing, dilakukan oleh siapa 
saja untuk tujuan jangka pendek dengan menggunakan isu apa saja. 
 
 Kalau orang yang di-black mailing itu mau ya akhirnya terjadilah bencana, bencana 
politik yang seperti terjadi di Indonesia sekarang. Tetapi kalau orang yang pemimpin, 
yang di-black mailing itu tidak mau, berani seperti yang dilakukan oleh Gus Dur, mau 
dicap inilah itulah. Gus Dur itu sudah dicap segala macam agen dulu, mulai dari agen 
Zionis karena dulu pernah di Irak juga, agen Partai Baad, partainya Sadam Husen. 
Agen inilah itulah, segala macam, antek ini, antek itu, dan lain sebagainya. Tetapi 
beliau tidak perduli dengan segala macam label-label itu. Mau kehilangan dukungan 
politik dalam waktu singkat pun enggak masalah, yang penting saya sebagai 
Presiden, sebagai Kepala Negara melaksanakan tugas dan kewajiban konstitusional 
saya. Nah, itu yang menurut saya harus dipahami oleh seluruh pemimpin bangsa kita 
kalau mau bangsa ini beres. Itu dulu. 
 
Syafiril Erman  
 
Saya pikir ada satu pertanyaan untuk Mbak Rosi tadi ya. 
Silahkan Mbak Rosi. 
 
Rosiana Silalahi  : Dari jurnas yah?   
 
Didiet  Budi Adiputro : Teman sejawat ni Mbak? 
 
Rosiana Silalahi   
 
 Iya.. Salam buat pemrednya dan Dewan Pembina, hehehe,. Nggak,  becanda! 



Soal pers dan demokrasi, Presiden Amerika Thomas Jefferson mengatakan ―kalau 
saya boleh memilih antara dua, apakah punya pemerintahan tanpa surat-kabar atau 
surat-kabar tanpa pemerintahan?‖  Saya lebih memilih yang ke-2. Karena begitu 
besar kebutuhan pada pers yang bebas dan mandiri. Kita merasa bersyukur di satu 
sisi bahwa pers kita sudah bebas dan demokratis, tetapi memang di era demokrasi 
ini pers itu tidak hanya apa yang tidak bisa masuk TV? Bambang Susatyo makin dia 
kasar menghina Mari Elka Pangestu leluhurnya Cina makin diulang-ulang. Ya, Ruhut 
bilang ―monyet‖ kepada Gayus Lumbun, makin diulang-ulang bahkan dibikin filler-
nya. Jadi kalau bapak ibu saat ini dari SOMAL kurang terkenal karena kurang anarkis, 
cobalah Anda lebih anarkis dan sekarang maki-makilah siapa tau masuk TvOne.  
 
Jadi demokrasi, demokratisasi pers kita ini diartikan berbeda gtu, kenapa? Karena 
jangan lupa, demokrasi itu juga yang diperjuangkan oleh pers dan dilakukan oleh 
pers itu memberikan kesempatan. Yang pertama, itu tidak sekedar berani, tetapi 
juga berkeadilan, dia juga harus adil. Adil tehadap menempatkan atau penempatan 
kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok lemah minoritas yang tidak 
mendapat akses pada kekuasaan. Tetapi yang kita lihat nggak kan? Yang 
mendominasi layar televisi kita adalah mereka yang dekat dengan kekuasaan. Mana 
ada sekarang suara-suara dari kelompok minoritas yang jarang sekali mendapat 
perhatian dari kekuasaan. Padahal pers memperjuangkan demokrasi juga 
memastikan adanya keadilan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Jadi sekarang 
semua orang berani kok, tapi dia memberi keadilan gak? Fairness gak? Baik terhadap 
orang-orang yang selama ini dianggap tidak infever, dengan kebijakan ruang 
redaksinya.  
 
Saya mau bilang bahwa ruang redaksi kita lebih takut terhadap tekanan kelompok 
daripada tekanan Cikeas, ya tadi saya bilang tekanan kelompok, orang redaksi lebih 
takut Habib Riziq daripada SBY, kalau Pak Sudi Silalahi telpon mungkin di-cuek-in, 
tapi kalau Habib Riziq sudah bilang  ―Assalamualaikum… bla bla bla.. kafir ente!‖ 
sudah takut semuanya, langsung gak Islami, gtu. Jadi memang tekanan kelompok itu 
jauh lebih menakutkan sekarang-sekarang ini daripada kecemasan pada kekuasaan, 
karena apa ? Kalau nggak dia nggak dianggep Islam atau dia nggak dianggep 
kelompok kita dan itu menakutkan sekali. Jadi orang yang independen saja mungkin 
ya (orang dan atau tidak berpihak) dia memiliki ke-ciut-an, mungkin Yenny benar 
tadi jadi tidak Pe-De sebagai seorang muslim atau tidak Pe-De menjadi seorang yang 
berkeyakinan. Jadi, itu kira-kira untuk JurNas,   
 
Pers kita butuhkan untuk Negara demokrasi tapi pers jangan lupa tidak hanya asal 
berani, disiplin verifikasi terutama, Mbak Linda benar soal isu  ―ooh dia non-muslim‖  
Linda Djalil seorang wartawan istana yang juga dikenal rajin verifikasi. Nggak, dia 
memberikan profile seorang Sumarlin, A, B, C… jadi nggak sekedar si A ngomong 
apa si B ngomong apa langsung, pers juga memiliki kewajiban untuk memastikan 
sampah-sampah itu ngga dimasukin di layar televisi. Publik tidak membutuhkan 
pernyataan sampah, ketika Bambang Susatyo mengatakan Mari  Pangestu berpihak  



―Saya mungkin tidak setuju terhadap kebijakan Mari  Pangestu terhadap pembelian 
Merpati‖  tetapi ketika Bambang Susatyo mengatakan leluhur Cina-nya itu, mana ada 
tekanan pers? Gak ada, kenapa? Karena memang kita prejudice kok, ngga ada. Tapi 
coba giliran (sorry) kelompok mayoritas yang diperlakukan tidak adil? Luar biasa. 
Saya mau bilang ini agak sedikit sensitif tapi saya tidak apa, saya ambil resiko. Kasus 
Prita, kasus Prita itu saya memberikan ―own my heart goes for her‖, kita ikut juga 
terlibat kasus itu. Tapi ada kasus juga seorang perempuan Cina yang anaknya 
dioperasi jadi mal praktek, nggak ada. Jadi jilbab dan ke-Islam-an itu jadi simbol 
solidaritas, tapi ketika dia Cina dan dia Kristen, nggak perlu solider. 
 
Syafiril Erman :  Artinya pluralisme masih belum selesai juga? 
 
Rossiana Silalahi   
 
Sebentar, saya juga belum selesai. Karena itu saya kasian sama kerudung dan jilbab, 
Melinda Dee begitu ditahan pakai jilbab. Siapa habis ditahan jilbab. Kasihan banget 
itu, ya Mbak  Linda ya?  Ya itu tadi saya mau bilang bahwa dipanggil ke polisi, Jupe 
langsung pakai kerudung juga, belahannya tetap misalnya ya. Jadi kasihan itu 
kerudung, jadi tempat pelarian. Begitu sudah diperiksa sama Kabareskrim langsung 
pakai kerudung, jadi itu. Nah, sorrry sebelum saya lupa Mbak yang tadi soal simbol-
simbol itu, ini yang saya maksud. Tetapi kalau tadi bilang bagaimana   soal labeling? 
Saya juga mau bilang Indonesia yang beragam itu juga kedaerahan perlu labeling 
saya bilang ibu saya sampai sekarang kemana-mana masi pakai ulos, gtu.  
 
Tetapi dia memberikan kebebasan anak-anaknya untuk menikah tidak dengan orang 
Batak, saya 5 bersaudara Cuma 1 yang jadian orang Batak, yang lainnya gak ada 
yang mau. Dan ibu saya gak papa, santai. Saya sendiri gak mau sama orang Batak, 
berisik, dapatnya orang Ambon, lebih berisik lagi. Jadi ibu saya tetap pakai ulos gtu 
ya, almarhum mertua saya kalau kemana-mana pakai kain Ambon, kakak ipar saya 
orang Jawa dengan Jawa-nya yang gak bisa ilang-ilang sampai sekarang. Dan ada 
kakak saya lagi Manado yang kalau dengar musik pasti melantai. It‘s beautiful, I‘m 
very glad Indonesia. Jadi buat saya yang tadi nanya, Adik itu nanya, labeling itu 
penting justru untuk memperkaya keindonesiaan, tapi labeling itu menjadi laknat 
ketika dia hanya untuk diperdaya-gunakan atau untuk tipu muslihat. Makasih.  
 
(tepuk tangan dari audience) 
 
Syafiril Erman   
Kita masih ada waktu 10 menit, ada 3 lagi yang dari sayap kiri dulu, Prabu, terus 
yang dari sayap tengah mas ‗itu‘, kanan jangan PMB lagi,  
 
Didit Budi Adiputro : Sama satu lagi   dari GMS,   Kita babat aja, okey.. 
Syafiril Erman : Nah, itu ya Prabu, okey. 



Didiet  Budi Adiputro : Yak, di belakang dulu siapa dulu tadi? Budi dulu ya? Siapa 
ya? Okey. 
 
  Melqior  (PMKRI) 
   
Baik, selamat sore. Saya Melqior dari Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik 
Indonesia. Baik, yang pertama menarik apa yang disampaikan oleh Pak Ahok, 
pertanyaan saya langsung saja kepada Pak Ahok, apa kunci kesuksesan Pak Ahok 
menjadi seorang pemimpin di wilayah yang mayoritas agama Islam. Yang kedua, 
kenapa kalau bisa dalam forum-forum berikutnya kita hadirkan juga FPI. Kita bukan 
takut sama dia, kira-kira untuk menyampaikan apa yang menjadi idenya?    
 
Didiet Budi Adiputro  
  
  Ya, kita ingin tahu juga sebenernya bagaimana ketika minoritas menjadi pemimpin 
politik di sebuah daerah. Oke, selanjutnya Prabu.  
 
Mohammad Prabuningrat    (PMB) 
     
 Saya Prabu dari Perhimpunan Mahasiswa Bandung, Vivat PMB! Saya ingin dapat 
jawaban dari empat-empat dari depan , tidak hanya satu. Jadi semua menjawab. 
Pertanyaan saya, mau pertanyaannya bodoh atau sebagai macemnya. Satu, 
menyinggung gagalnya Negara dalam menjaga hak-hak jaminan warga negaranya 
dalam beragama, kata Mbak Yenny Wahid harus ada formulasi ulang, reformulasi 
ulang, sedangkan dalam hal ini Negara dan penyelenggara negaranya sendiri, 
Presiden dan DPR mandul, tidak bisa berbuat apa-apa. Anak mudanya dicekoki 
tontonan seperti itu setiap hari, formulasi yang seperti apa Mbak?   
Terus yang kedua ini mengajak semua yang ada di sini, jadilah seorang yang 
independen tidak terkooptasi kepentingan elit, kenapa? Konflik, konflik yang terjadi 
di Republik ini dipelihara oleh elit pemerintah, saya berani tekankan itu FPI itu 
dipelihara. Mereka dipelihara, kalau tidak dipelihara sangat gampang saya rasa buat 
menyikapin Habib Riziq yang pendek, kecil, simple lah tinggal jitak gitu. Mereka 
dipelihara, mereka punya kebutuhan-kebutuhan elit tertentu, saya mungkin dari 
empat-empatnya menjawab. 
Dan satu lagi menyinggung yang dibilang Mbak Rosi tadi peran  pemuda dalam ini 
mahasiswa tentang pluralisme terima kasih banyak telah road show ke kampus-
kampus. Tapi saya pikir masih kurang Mbak, SCTV harus secara massive mengajak 
semua elemen mahasiswa tiga kali  seminggu buat mengkampanyekan pluralisme 
itu, tidak hanya satu kali seminggu, saya pikir itu saja dari saya, Vivat PMB! 
 
Rossiana Silalahi   
         
Mas, mas, nanti saya pakai kaos ya? ―Sudah Tidak di SCTV lagi‖ orang masih ngira 
saya di SCTV Saya dan Bayu mau pakai kaos  ―Sudah Tidak di SCTV lagi‖ 



DIdiet Budi Adiputro       
       
Daripada melihara FPI mending melihara tuyul dapat duit. Okey, siapa lagi tadi?   
Pak Sony, ini juga  temennya kita-kita semua di sini, baik sebenernya kita juga ingin 
tahu Pak Ahok nanti di Belitung di ceritakan bagaimana sebagai minoritas jadi 
pemimpin politik di sana dan bisa melindungi kaum minoritas lainnya, silakan Pak 
Sony. 
 
  Sony  Tan   (SMI Keadilan)  
  Selamat sore  saya Sony Tan, saya memperkenalkan diri sebagai mantan 
mahasiswa, karena suasananya mahasiswa semua ya. Kita agak prihatin sebenernya 
apa yang kita omongin apa yang kita tonton dari tadi rasanya Indonesia ini 20 tahun 
lagi masih  ada apa nggak kira-kira. Ada hal yang lebih memprihatinkan kalau tahu 
apa yang terjadi di masyarakat.  
 
Beberapa hari yang lalu saya ikut diskusi di twitter ternyata ada juga sekarang 
perumahan yang khusus untuk warga muslim artinya gak ada orang di luar agama 
muslim yang bisa tinggal di perumahan itu.  Gak tau siapa yang memberikan izin 
untuk membeli rumah itu. Lebih sempit lagi ada salon juga salon khusus muslimah, 
ada yang complain dia muslimah, tapi karena dia tidak pakai jilbab juga ditolak di 
salon itu. Jadi ini memang fakta yang terjadi sekarang dan bisa jadi lebih parah ke 
depan.  
 
Tapi satu hal sebenarnya kita agak sayangkan ketika sekolah-sekolah yang ber-label 
agama maju lebih pesat daripada sekolah-sekolah yang ber-label kebangsaan. 
Katakanlah sekolah negeri ketinggalan jauh, sekolah-sekolah yang ber-label agama, 
sekolah Kristen, sekolah Budhis, sekolah muslim, akibatnya apa? Anak-anak kita dari 
SD, TK sudah di kotak-kotakkan dalam kotak yang begitu sempit bahwa Indonesia 
teridiri atas berbagai kotak-kotak. Itu yang terjadi kan? Gerakan kepanduan yang 
dulu masih hidup tapi sekarang sudah gak jelas tuh gerakan kepanduan di mana. 
Sebenernya gerakan kepanduan itu bisa mempertemukan anak-anak yang dari 
sekolah berbagai latar itu menjadi satu komunitas.  
 
Nah, tapi gak perlu prihatin karena yang saya dengar hari ini tokoh-tokoh kita yang 
ada di depan, rasanya optimisme harus, kita masih punya. Masalahnya bagaimana 
kita meminta tokoh-tokoh kita ini untuk bersatu yang sering terjadi adalah tokoh-
tokoh kita yang punya integritas, tokoh-tokoh besar yang berpengaruh tadi, itupun 
sulit bersatu. Kita perlu sekarang tokoh-tokoh yang punya integritas ini ambil 
kepemimpinan di masyarakat, bukan di Negara. Karena kita perlu ada orang yang 
mengajak kita bersama-sama, ayo, tadi pak Ahok bilang,  ―ayok sekarang kita kerja, 
kita jangan ngomel saja‖. 
 
Wmar sering bilang ―udah jangan ngomel, kalo nggak mau ikut kerja jangan 
ngomel‖. Karena kebanyakan orang bisanya ngomel, bagaimana sekarang kita 



harapkan tokoh-tokoh berpengaruh di masyarakat mengajak semua orang untuk 
ayok kita kerja politik, jangan diam saja. Kalau kita kerja sama-sama, terlalu banyak 
orang yang harus dimusnahkan, kita tidak akan musnah, itu yang saya sampaikan 
point-nya itu sebenarnya. Artinya kita perlu kelompok-kelompok tokoh   untuk 
bersatu, lupakan tokoh agama, karena tokoh agama pun sudah tidak dipercaya. 
Terima kasih. 
 
Didiet Budi Adiputro    
          
 Tepuk tangan untuk Pak Sony, minimal 4 orang yang ada di depan sini bersatu ya, 
sering kabar-kabaran sendiri mungkin, Pak Ahok bisa cerita-cerita ke kita, tadi 
banyak pertanyaan yang juga ingin menanggapi. 
 
Ahok            
 
 Maaf ini saya tidak cerita, karena sudah dimarahin Rocky Gerung tadi, intinya 
sederhana saja ngajarin masyarakat pilih orang yang BTP tadi, lalu yang kedua 
ketika saya terpilih atau saya melakukan kampanye saya berdasarkan konstitusi, 
yang saya jual itu apa?   Ketuhanan Yang Maha Esa, saya tidak peduli ada agama 
apa, keyakinan apa, ketika mengajukan proposal saya berlaku adil. Lalu yang 
keadilan sosial juga sama ketika UUD mengatakan fakir miskin dan anak-anak yatim 
dipelihara Negara itu saya lakukan. Saya melakukan semua sesuai konstitusi. Dan 
orang dengan agama apa pun ketika melihat saya, dia bisa tahu bahwa saya adil.  
 
Agama apa pun, nabi mana pun mengajari yang dipilih pasti pemimpin yang jujur, 
adil, yang mau jadi pelayan, jadi itu aja kuncinya sebetulnya. Nah, mulainya memang 
susah, orang tidak mempercayai siapa pun, makanya waktu saya kampanye saya 
tidak pernah mau kasih uang. Saya cuma kasih nomor handphone, jadi kalau orang 
minta sms saya lima ribu saja sudah ada autotext-nya mohon maaf tidak bisa saya 
berikan. Lalu saya tidak akan pilih kamu karena kamu tidak kasih uang. Saya bilang 
―Anda pasti bukan pemilih saya karena pemilih saya berdasarkan akal sehat, dia pilih 
saya karena mau mengubah nasib dia‖ .  
 
Lalu tadi jawab yang Prabu, formulasinya bagaimana?‖ Saya bukan orang iseng 
sebetulnya, tapi kira-kira begini, kita harus terobos stigma kita, terkooptasinya kita 
terhadap apa yang dilakukan oleh pendiri Negara ini. Pendiri Negara ini kan jelas 
banget ada NKRI, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada UUD ‘45. Tapi kita sendiri kadang-
kadang tidak percaya bahwa itu sakti, seperti contoh tadi kan? Banyak orang-orang 
yang merasa dia mampu tapi karena dia dari suku agama, ras yang kalah mayoritas, 
dia tidak berani maju. Ini adalah sesuatu hal yang harus kita terobos, waktu saya 
mau mulai yang seperti itu orang bilang ―kamu gila‖ saya bilang saya tidak gila. Ini 
adalah cita-cita yang sangat realistis dari pendiri Negara ini, bahwa semua orang 
punya hak yang sama. Kalau kita tidak yakin, berarti kita orang gila juga, ngapain 66 
tahun berada di Negara yang menjalankan ini, berarti kamu juga menghina 



pahlawan kita yang dulu. Karena menghina mereka, mereka mendirikan Negara ini 
sangat pluralis tapi Anda tidak yakin bahwa Anda bisa mendapatkan hak dan 
kewajiban yang sama.  
 
Tadi dari Rocky Gerung dari DKI saya bisa jadi Gubernur kalau menurut hasil survey 
di Bangka Belitung, tapi saya paham saya lepas kenapa? Saya bilang saya mau 
nantang DKI, supaya apa? Supaya keyakinan orang tentang konsep Negara ini itu 
ada, lalu sekaligus apa? Saya pengen buka kedok-kedok, elit-elit yang rasis 
sebetulnya. Kalau Anda mau nyerang saya, jangan nyerang saya orang Belitung 
turunan Cina atau Kristen, Anda serang dong program saya, Anda serang dong 
karakter saya, mari kita ngadu itu. Nah, saya pikir DKI adalah tempat yang paling 
cocok untuk diliput semua media, untuk berdebat. Kalau Anda tidak percaya lagi, 
saya agak kasar, NKRI ini kalau Anda sudah tidak yakin memilih orang berdasarkan 
karakter, tapi dari warna kulit, bubarin aja kita, saya bikin aja Bangka Belitung 
Negara. Jadi saya bilang tidak usah tunggu-tunggu lagi 2014, kita tes aja di DKI 
2012, mau ribut-ribut, mau ngancam saya akan terjadi kerusuhan Mei 1998 jilid ke-2, 
Anda coba aja,  Anda berani mati, saya lebih mati keyakinan saya masih masuk 
surga, itu lebih celaka saya kalau berani mati. Terima kasih. 
 
Syafiril Erman 
 
Silakan Bang Rocky tadi tentang reformulasi pluralisme, ini tadi dari Prabu. 
 
Rocky  Gerung : Reformulasi ? itu mustinya jadi tema khusus. 
 
Syafiril Erman : Bentuknya seperti apa itu, binatangnya? 
 
Didiet  Budi Adiputro      
       
Sama satu lagi   Bang, kenapa elit-elit itu lebih senang memelihara organ-organ 
kekerasan yang bisa menekan suatu kelompok masyarakat yang mayoritas ke 
kelompok masyarakat yang lain. Kenapa elit lebih senang memelihara itu daripada 
memelihara tuyul yang bisa lebih banyak duit, misalnya. 
 
Rocky   Gerung         
  
Okay, ini ada sejarahnya. Kita dulu memilih pindah dari sistim yang otoriter masuk ke 
dalam sistim yang demokratis, kita sebut itu reformasi. Sebetulnya, terutama bagi 
kalangan mahasiswa, waktu kita memutuskan untuk berhenti Orde Baru kita 
membayangkan ada orde yang lebih sehat. Berpindah dari Orde Baru ke Orde 
Reformasi seharusnya adalah perpindahan kualitatif, tapi yang terjadi kita hanya 
berpindah secara kuantitatif. Jadi kualitasnya tidak sepenuhnya berubah itu.  
 



 Kita bahkan memakai istilah reformasi karena istilah revolusi yang sebetulnya jadi 
hakekat berhubungan kualitatif, kita hindari karena kita merasa bahwa istilah itu 
berbahaya buat perubahan politik.   Saya ingin ingatkan keadaan di 13 tahun lalu, 
Anda tahu bahwa mahasiswa terpecah sebetulnya. Yang memakai ikat kepala 
Reformasi Total adalah mereka yang menginginkan Indonesia berubah secara 
kualitatif, ada sebagian yang memakai ikat kepala Reformasi Damai yang dimotori 
oleh BEM dan mahasiswa muslim. Itulah sebetulnya keadaan awal Republik kita, dan 
kita tahu Reformasi Total kalah dengan Reformasi Damai.  Kita tahu setelah 
Reformasi yang pertama kali bertemu dengan Presiden Suharto adalah kalangan 
Reformasi Damai, ini sejarahnya.  
 
Jadi sebetulnya, energi yang kita punya tidak cukup untuk mendorong perubahan 
kualitatif itu, tapi sudah terjadi. Problem kita adalah waktu kita tiba dalam era 
Reformasi kita download ide demokrasi itu dari pikiran-pikiran besar dunia. 
Pertanyaannya adalah kalau kita download kita mau save as apa, mau di save 
sebagai apa. Kita tidak punya flash drive untuk save itu. Kita mau save sebagai 
politik sekuler tapi kita takut mengucapkan kalimat itu. Kita mau save sebagai politik 
liberal tapi kita takut untuk mengucapkan kalimat itu. Jadi kita sebenarnya 
mengalami gangguan jiwa karena sudah download demokrasi, tapi tidak tahu 
memberi nama apa dan dalam folder apa.  
 
Sebagian dari ide itu kemudian kita save ke dalam folder GusDur.com dan kita 
berharap bahwa dalam kepemimpinan Presiden Gus Dur, kita bisa melatih diri kita 
untuk tumbuh menjadi seorang demokrat. Tapi lagi-lagi kecerdasan Gus Dur itu 
kalau ditukar-tambah dengan ‖anak SD-TK  di MPR‖,  kecerdasan Gus Dur masih ada 
kembaliannya berlebih, tapi kita tahu juga bahwa politik tidak berubah semata-mata 
karena tukar-tambah IQ atau tukar-tambah kecerdasan. Betul seperti yang dikatakan 
Sony Tan, teman saya, kita musti menaikkan satu oktaf perjuangan ini, bukan 
sekedar diskusi yang memproduksi gagasan, tapi mengupayakan ada satu fasilitas 
instalasi politik di mana kita bisa mengkonsolidasi akal pikiran ini dan tumbuh jadi 
kekuatan politik, itu saja sebetulnya kalau kita mau reformulasi. Kita tahu politik kita 
hari-hari ini betul-betul dikuasai oleh semacam kita jengkel terhadap kehidupan 
politik tapi sekedar keluh-kesah tidak mau bekerja, tidak mau mengupayakan 
sesuatu.  
 
Sama seperti misalnya kita, kalau ‖Bapak Prihatin‖ itu terus mengucapkan ―kita perlu 
pluralisme demokrasi‖ itu sama saja seperti orang jaman dulu, ada gerhana bulan, 
dan orang-orang merasa prihatin karena Bumi akan ditelan oleh Matahari, lalu 
beramai-ramai memukul kentungan supaya Mataharinya lari tidak menelan Bulan. 
Kita lupa bahwa Bulan terhalang oleh Bumi sehingga Mataharinya tidak bisa sampai 
di Bulan warnanya. Jadi, betul-betul kita musti melihat lagi refleksikan apakah 
kehendak kita itu akan bisa kita ucapkan secara politis atau sekedar secara diskusis. 
Politik kita sekarang ini ibarat biawak, biawak itu kalau kakinya terpenggal akan 
tumbuh sendiri kakinya. Kenapa? Karena kaki adalah vital untuk biawak, dia perlukan 



itu untuk bertahan hidup. Manusia yang vital adalah otak kita, jadi kita boleh 
kehilangan kaki tapi jangan kehilangan otak. Banyak politisi rela kehilangan otak 
demi menyelamatkan kaki dan tangannya kita sebut kaki tangan, terima kasih.  
 
Syafiril Erman   
           
Terima kasih. Mbak Rosi tentang reformulasi ulang seperti apa menurut Anda, 
pertanyaan Prabu tadi, saya pikir sudah ya. Okey, karena ini kita di penghujung saya 
ada ide, karena kebetulan di antara kita hadir Bang Wimar. Mungkin ada opini Bang?  
 
Didiet   Budi Adiputro          
 
Nanti setelah ini ada closing statement dari masing-masing pembicara kita. 
 
Wimar Witoelar (PMB) 
 
Untung sudah dibisikin, jadi mikir sedikit yah. Selama berpuluh-puluh tahun saya 
yakin bahwa masalah di Indonesia adalah kekerasan dan korupsi. Saya senang sekali 
cerita bahwa kalau tidak ada korupsi, tidak ada kekerasan soalnya tidak ada uang liar 
untuk membiayai orang korup, sebaliknya juga begitu. Tapi sekarang lebih bahaya 
lagi sebab kalau korupsi itu membahayakan kesejahteraan masyarakat, yang ada 
sekarang kehilangan prinsip konstitusi, kehilangan pluralisme dan kekerasan 
berdasarkan agama itu bukan membahayakan kesejahteraan tapi mengancam 
eksistensi Negara.  
 
Soalnya saya bicara dengan Yenny, Alissa Wahid, kalau konstitusi itu dibiarkan untuk 
menerima Syariat Islam dan sebagainya bukan Indonesia lagi, mungkin bagus tapi 
yang betul-betul reformat. Jadi saya yakin persoalan kita itu mundur dari segi itu. 
Kekerasan dan violence sudah satu tapi violence bukan dari Negara, karena selebay-
lebaynya SBY tidak berani untuk violence, malah takut dia. Jadi violencenya itu 
horizontal, besar persoalannya. Tadi dibisikin oleh temen saya Ida Sudoyo yang dari 
dulu saya taksir tapi baru sekarang bisa sebelah dia. Dia memberi inspirasi ―This its 
are wondering where do we start‖ sebetulnya kita suka ngomong bahasa Inggris. 
Where do we start? Mulainya dari mana? Bang? Kita mulainya dari mana?  
 
Saya kalau mau ringan ya terserah ―elo‖ jangan nanya ―gua‖. Tapi kalau saya ingin 
lebih serius, yang pertama  ―Do not criticize what you don‘t understand‖ Bob Dylan. 
Jadi jangan mulai sesuatu yang beyond you understanding, bekerjalah yang Anda 
mengerti. Kalau dalam main bola, jangan memakai taktik Fabregas kalau Anda tidak 
bisa, tendang aja sebisanya. Berarti kalau masuk politik nyatakanlah dengan hati 
Anda. Jangan mikir kalau saya melangkah begini nanti tidak menang, kalau saya 
bikin seperti ini nanti tidak jadi. Kalau Anda mikir seperti itu langsung jadi politisi 
tidak dibayar di DPR.  
 



Soalnya mengapa elit-elit ini memelihara orang yang jelek, itu karena memenangkan 
orang jelek itu rasional untuk mempertahankan diri, mempertahankan partai. Tapi 
kalau kita main asal main, saya dukung Arsenal tapi tidak menang yang main cantik, 
saya merasa puas. Jadi follow your heart kalau salah belok atau berhenti tapi jangan 
ngomel, sebab ngomel itu mengganggu orang yang sedang berusaha mikir. Iya, 
terima kasih. 
 
Didiet  Budi Adiputro      
       
 Tepuk tangan untuk Senior Wimar. Yang membuat saya penasaran dulu waktu 
Mbak Yenny cerita, Gus Dur marah-marahin Jafar Umar Talim dan Laskar Jihad  itu, 
WW (baca: Wimar Witoelar) kemana waktu itu ya? Ikut marah-marahin apa 
ketakutan?   Langsung saja karena waktu juga semakin mepet, saya ingin minta 
closing statement dari keempat narasumber kita yang berkenaan hadir pada hari ini. 
Saya minta dari Mbak Yenny dulu Mbak, apa pesan   untuk kita-kita yang hadir di sini 
dan juga terutama mahasiswa-mahasiswa, karena generasi muda ini yang 
menancapkan dan meneruskan ide-ide yang tadi kita tonton, Gus Dur patut kita 
kenang. 
 
 Yenny Wahid  
 
 Okey, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan yang paling awal ditanyakan 
sebetulnya tapi belum sempat kita jawab. Di mana peran agama, di mana posisi 
agama vis a vis dengan Negara Indonesia kita ini. Nah, sekarang sebetulnya kita 
mengesampingkan FPI, kita mengesampingkan Laskar macem-macem, ada juga di 
Manado laskar kristum dan lain sebagainya. Di Papua ada laskar-laskar lainnya yang 
sama militannya dan sama fundamentalisnya.  
 
Sebetulnya ada dua golongan orang di negeri kita, golongan pertama adalah orang 
yang ingin menjadikan agama itu masuk dalam ranah publik, sementara golongan 
satunya merasa bahwa harus dipisahkan dari ranah publik. Karena itu adanya dalam 
ranah privat, itu kehidupan pribadi kita masing-masing. Ini perdebatan yang sampai 
sekarang belum berhenti, mulai dari Piagam Jakarta sampai sekarang akan terus 
ada. Ini perdebatan yang tidak akan pernah usai dan tetap ada partai politik yang 
mengusung Negara islam, akan ada ormas yang mengusung gerakan khilafah yang 
disebut Narir misalnya dan lain sebagainya itu akan selalu ada.  
 
Bagaimana kita mensikapinya? Saya beranggapan bahwa semua yang ada di 
ruangan ini adalah orang-orang yang ingin melihat agama ada dalam ruang privat, 
tidak ikut masuk ke dalam ruang publik, ada pemisahan yang jelas dan itu juga 
diatur oleh konstitusi kita sekarang ini, jadi harus dipertahankan. Dan Good News-
nya, berita baiknya adalah ketika di survey tahun 2007, ini saya ada kajian dari Pusat 
Pengajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Indonesia, ketika masyarakat di 
survey sebanyak 80% masyarakat masih mendukung NKRI. 



 
 Negara kita berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, 
bukan Negara Islam walaupun 22% ingin agar Negara Indonesia berubah menjadi 
Negara Islam. Jadi ini masih Good News dan juga kalau kita melihat bahwa tren 
politik terutama pemilu di mana partai-partai yang berbasis nasionalisme. Bukan 
partai islam, yang masih merajai pemilu dan hasil pemilu, ini juga adalah Good 
News. Tetapi akan ada selalu kelompok-kelompok yang mencoba untuk mengubah 
opini publik dengan menggunakan isu-isu yang sangat hitam putih. Kalau kamu   
mendukung Ahmadiyah berarti kamu bukan orang islam, berarti kamu tidak cinta 
kepada nabi.  Akan ada orang-orang yang debat dalam posisi seperti itu. Kalau kamu 
tidak mendukung poligami, berarti kamu mendukung perselingkuhan.  
 
Jadi, pengkotak-kotakan moral yang sangat hitam putih itu harus kita lawan. Nah, 
kita melawannya bagaimana? Kemudian ini masuk dalam pertanyaan ―kenapa elit 
seolah-olah memelihara garis keras? bukan melihara tuyul kata Didiet.‖  Sebetulnya 
―memelihara‖ merupakan kata yang keras sekali. Kalau saya lebih cenderung, elit itu 
memberikan ruang, bukan memelihara, kalau memelihara itu artinya memberi 
mereka uang, biaya operasional, gaji, dan lain sebagainya. Tetapi bahwa elit politik 
kita, Negara kita cenderung memberikan ruang kepada mereka untuk berkembang 
biak, memprovokasi orang, untuk melakukan kegiatan-kegiatan mereka.  
Kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena kelompok-kelompok ini mampu melakukan 
tekanan-tekanan terhadap para politisi tersebut. Kenapa mereka mampu melakukan 
itu?  Karena mereka mampu mengorganisir dirinya dengan FPI. Jadi FPI mampu 
mengorganisir dirinya dengan efektif. Jadi FPI mampu mengorganisir dirinya menjadi 
sebuah kekuatan yang efektif sehingga orang takut. Ini kelemahan dari kelompok-
kelompok non FPI, kelompok-kelompok islam moderat, kelompok-kelompok sekuler, 
kelompok-kelompok kenasionalisan. Kita tidak mampu mengorganisir diri kita dengan 
efektif sehingga menjadi sebuah kekuatan yang dibenarkan oleh para politisi.  
 
Jadi ini adalah PR (Pekerjaan Rumah) kita, kalau kita berkaca pada kondisi di Mesir 
misalnya, Mesir itu secara sosial-kultural, tidak beda jauh dengan Indonesia dan di 
sana juga sama, ada mufti-mufti/tokoh agama yang mencoba menghapuskan tari 
perut, misalnya. Jadi ada pertentangan/pergulatan yang sama di Mesir. Apalagi saat 
ini setelah Mubarak turun. Tapi apa yang terjadi, kelompok-kelompok seperti itu 
tidak mendapatkan tempat yang dominan dalam proses pergulatan masyarakat mesir 
sekarang ini, karena mereka kalah. Kalah oleh anak-anak muda yang mengorganisir 
dirinya melalui facebook dan twitter. Jadi di sini kondisinya, mampu tidak kelompok-
kelompok penggerak untuk mengorganisir dirinya secara baik dan efektif.  
 
Didiet Budi Adiputro   
 
Tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Yenny, kita harus lebih anarkis terhadap Negara 
ini kepada kelompok moderat, efektif anarkis kalau kata Mbak Rosi.  
 



Yenny Wahid   
 
Jadi besok kalau mau kemana-mana mulai pakai sorban.   
Didiet Budi Adiputro : 
Kalau nggak  salah Mbak Yenny pernah buat ―acting‖ juga ya? Front Pembela 
Indonesia. Tepuk tangan untuk Mbak Yenny sekali lagi. Selanjutnya, Bung  Ahok.  
 
Ahok   
 
saya selalu berharap, anak-anak muda yang mau melawan ini, masukkan ke DPRD. 
DPRD mana? Saya selalu katakan DPRD tingkat II. Kenapa? Karena posisi 
masyarakat sekarang sudah tidak percaya siapa pun. Kalau anda mau bersikap 
terhormat beri dia kekuasaan, masyarakat tahu teori itu. Kekuasaan yang paling 
murah dan paling mudah untuk masuk adalah DPRD tingkat II. Saya menjadi bupati 
dari 7 bulan di DPRD. Jadi PIB yang hancur-hancuran, saya hanya dipilih 400 orang 
lebih. Ketika saya jadi DRPD itulah mereka bilang jadi bupati kami, pak. Saya bilang 
―keturunan Cina, Kristen‖, mereka bilang ―tidak ada urusan pak‖. Saya sangat 
berharap akan muncul versi Ahok-Ahok baru di 2014 untuk menyongsong ke depan. 
Terima kasih. 
 
Didiet Budi Adiputro   
 
Terakhir, sebelum ke mbak Rossi, ke tuan-rumah dulu. Nyor Rocky Gerung dari 
IMADA. For Your Info Rocky Gerung bekas Ketua Badan Pimpinan IMADA.  
 
Rocky Gerung   
 
Saya pernah jadi Ketua IMADA, dulu di secretariat di jalan Cisadane, ada semacam 
tempat sholat dan diberi nama ―Al-Rocky‖. Memang kita bergaul biasa saja bergaul di 
dalam lingkungan IMADA. Tapi jika kita lihat sekarang, situasi menteng bukan lagi 
situasi yang majemuk. Situasi yang bikin blocking karena takut ada interupsi dari 
fundamentalism. Kita dalam keadaan itu kita sedang hidup di dalam republik 
kebencian. Kita, dimana-mana dihadang oleh kepicikan. Kebencian dan kepicikan itu 
berteman akrab. Dan mereka berdua adalah murid-murid terbaik  dari kebodohan, 
jadi buat teman-teman mahasiswa, mulailah untuk menghindari kebodohan. Sebab, 
kita ingin menumbuhkan Indonesia dengan kecerdasan., bukan dengan kepicikan, 
bukan dengan kebencian. Pertemuan hari ini adalah semacam bata pertama yang 
akan kita pasang di tembok republik kemerdekaan. 
 
Didiet Budi Adiputro   
 
Mbak Rosiana Silalahi yang bukan sctv lagi, silakan. 
 
 



Rosiana Silalahi   
 
Saya setuju harus ada Ahok-Ahok baru, politisi yang bisa memberikan contoh konkrit 
politik Indonesia yang sesungguhnya. Cina kalau di TV pasti ambil uang, dengan 
cungkoknya. Jadi sekali-kali politisi orang Cina. Saya bangga kasus Menpora, orang 
Batak makelarnya, bukan Cina. Jadi sekali-kali orang Batak ditangkap karena 
menyuap. Itulah Indonesia, kejahatan ini sangat beragam. Dari perspektif pers yang 
saya ingin bilang, kita membutuhkan pers yang bebas, yang independen dan 
professional.  
 
Tetapi di masa sekarang yang saya ingin sarankan adalah jadilah masyarakat yang 
juga kritis, jangan jadi masyarakat yang permisif. Jadilah masyarakat yang kritis, 
jadilah masyarakat yang pure society yang punya kekuatan untuk memboikot. Saya 
mau memberikan contoh yang baru-baru ini yaitu seruan masyarakat Inggris 
terhadap New South of World, bahkan Robert Murdock dihalangi untuk memperbesar 
bisnisnya karena cukup untuk Murdock. Kita membutuhkan kekuatan civil society 
untuk bisa memberikan satu tekanan, tidak saja kepada pemerintah tapi juga kepada 
pers, karena kita menginginkan pers yang sehat.  
 
Jangan selalu percaya kepada mereka yang selalu bersuara keras pasti benar, 
biasanya yang keras-keras itu ―ngawur‖. Jadi lihatlah juga track recordnya. Saya 
ingin memberikan apresiasi kepada kumpulan mahasiswa SOMAL ini, buat saya anda 
lebih berani dari pada Ruhut Sitompul yang bersuara lantang, karena keberanian itu 
tidak dilihat dari suara, keberanian itu dilihat dari komitmen dan usaha bagaimana 
kita ingin terus mempertahankan dan memperjuangkannya. 
 
Syafiril Erman   
 
Terima kasih untuk semua peserta. 
 
Didiet Budi Adiputro   
 
Tepuk tangan untuk keempat pembicara. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liputan Media 
 

Diskusi Panel ―Merawat REPUBLIK Dengan Kebhinnekaan‖  Dalam rangka 
memperingati 46 tahun berdirinya SOMAL  pada tanggal  22 Juli 2011,  

di Ballroom Grand Kemang Hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Garis Keras Jangan Kuasai Simbol Agama 
Jodhi Yudono | Sabtu, 23 Juli 2011 | 09:38 WIB 

 

 
 

SURYA/yuli ahmada Yenny Wahid binti Abdurrahman Wahid (Gus Dur). 

JAKARTA, KOMPAS.com--Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid mengatakan 
kekerasan yang terjadi atas nama agama lantaran negara dan aparat hukum tidak 
percaya diri, oleh karena itu simbolisme agama jangan dibiarkan dikuasai kelompok 
garis keras. 

"Jangan dibiarkan simbolisme agama dikuasai oleh kelompok ekstrem. Jangan 
sampai kepercayaan diri dibenamkan oleh kelompok radikal yang memperlakukan 
simbol agama," kata Yenny yang bernama asli Zannuba Ariffah Chafsoh dalam 
diskusi panel "Merawat Republik dengan Kebhinekaan" di Jakarta, Jumat. 

Menurut dia, penguasaan simbol agama oleh kelompok ekstrem karena kelompok 
mayoritas tidak percaya diri dengan simbol agama mereka sendiri. "Justru kelompok 
ekstrem yang merebut simbol tersebut untuk kepentingan mereka," ujarnya. 

Kelompok garis keras seperti, lanjut dia, terlalu percaya diri dengan ajaran agama 
yang mereka yakini sehingga mereduksi kepercayaan diri penganut agama Islam 
yang mayoritas menjadi tak berani untuk melawan pemikiran mereka. 

Dengan situasi seperti itu, dia berharap institusi pemerintah, khususnya aparat 
keamanan, bertindak tegas pada kelompok garis keras yang memanfaatkan simbol 
agama. "Jangan sampai pemerintah ikut-ikutan tidak percaya diri untuk melawan 
mereka. Negara menjadi ‘leader‘ untuk meredam tindakan anarkisme," tuturnya. 

Ia menambahkan, pemerintah harus menegakkan konstitusi agar semua masyarakat 
Indonesia merasa terlindungi dengan adanya kasus-kasus kekerasan atas nama 
agama. 



Pengajar Filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung menambahkan negara harus 
tunduk pada kedaulatan rakyat seperti yang terdapat dalam UUD 1945. "Negara 
harus bertakwa pada konstitusi," ujarnya. 

Ia berharap mahasiswa yang harus menjadi perawat utama kebhinekaan karena 
mereka akan akan meneruskan kepemimpinan bangsa. 

Diskusi panel itu digelar dalam rangka memperingati hari jadi Sekretariat Bersama 
Organisasi Mahasiswa Lokal (SOMAL) ke-46 yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa 
dari beberapa perguruan tinggi di daerah, termasuk Jakarta. 

SOMAL merupakan sebuah konfederasi organisasi mahasiswa yang terdiri dari 
beberapa organisasi mahasiswa lokal independen, pluralis, non sektarian dari Jakarta 
(IMADA), Bandung (PMB, CSB, IMABA), Yogyakarta (IMAYO), Surabaya (CSB), Bogor 
(MMB) dan Pontianak (IMAPON). 

Ketua panitia acara diskusi, Didiet Budi Adiputro, mengatakan, SOMAL merasa perlu 
mengangkat tema ini karena terusik dengan maraknya berbagai tindak kekerasan 
atas nama agama yang terjadi di masyarakat. 

"Indonesia adalah negara yang majemuk. Saat ini bagaimana kita bisa hidup, 
menjalankan dan merawat negara ini dengan menghormati kebhinnekaan yang ada," 
tuturnya.  

 

http://rosinews.com/berita/35-slideshow/175-merawat-republik-dengan-kebhinnekaan.html 

Merawat Republik dengan Kebhinnekaan 

gatotbs Monday, 25 July 2011 15:49 

Dalam rangka memperingati hari jadi Sekertariat Bersama Organisasi Mahasiswa 
Lokal (SOMAL)  ke 46, para alumni organisasi ini yang berhimpun dalam FORKAS 
dengan dibantu oleh Ikatan mahasiswa Djakarta (IMADA) menyelenggarakan sebuah 
diskusi berjudul "Merawat Republik dengan Kebhinnekaan" , Jumat 22 Juli 2011 di 
Grand Kemang Hotel. 

Dengan menghadirkan beberapa narasumber seperti Rocky Gerung (Pengajar Filsafat 
UI yang juga alumni SOMAL), Basuki Tjahaja Purnama (Anggota DPR yang juga 
mantan bupati etnis Tonghoa pertama di Indonesia), Rosianna Silalahi (RoSi Inc, 
Praktisi Media dan komunikasi) dan Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid. 
 
Rocky Gerung mengatakan bahwa pemuda di masa lampau sebenarnya sudah 
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berpikir jernih untuk menghindari potensi konflik yang akan dengan deklrasi Sumpah 
Pemuda. "Mereka hanya mengatakan kita berbangsa satu, bertanah air satu dan 
punya bahasa persatuan. Kita tidak beragama satu atau berpikiran satu. Hal itu yang 
harus ditiru pemuda saat ini". tekan Rocky. 

Sementara Yenny Wahid menyoroti lemahnya peran negara dalam melindungi hak 
warna negaranya untuk bebas beragama dan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

berkeyakinan. Apa yang menimpa saudara kita jamaah Ahmadiyah yang 
mendapatkan intimidasi, diskriminasi dan tindakan kekerasan selama bertahun-
tahun, terlihat jelas bahwa negara alpha dalam melindungi warganya. Padahal 
jamaah Ahmadiyah adalah warga negara yang tidak ikutan alpha dalam membayar 
pajak. 
 
Dalam diskusi ini juga turut hadir mahasiswa anggta SOMAL dari beberapa kota dan 
juga organisasi mahasiswa serta LSM di Jakarta. Diharapkan diskusi seperti ini bisa 
turut menginspirasi mahasiswa dan generasi muda bahwa kemajemukan itu bukan 
suatu kelemahan tapi justru kekuatan bangsa Indonesia yang kalau bukan kita yang 
merawat, maka akan menjadi alat pemicu konflik. 

Ahok yang pernah menjadi Bupati pertama dari keturunan Tionghoa daerah Belitung 
Timur ini meyakini bahwa isu agama sering dipakai sebagai  alat politik. Dan 
keberaniannya berkiprah di dunia politik adalah untuk memastikan bahwa 
perjuangan politik adalah perjuangan gagasan dan bukan perjuangan sentimen 
agama atau suku. Pers memegang peranang penting dalam merawat nilai-nilai 



pluralisme. Rosianna Silalahi menggambarkan bahwa pers yang sudah pluralistik 
belum tentu memberikan penghargaan pada nilai-nilai pluralisme. Bagaimana pers 
bisa meemperjuangkan pluralisme jika  dalam diri seorang jurnalis ia 
sudahberprangka? 
 
 

SOMAL merupakan sebuah konfederasi organisasi mahasiswa yang terdiri dari 
beberapa organisasi mahasiswa lokal independen, pluralis, non sektarian dari Jakarta 
(IMADA), Bandung (PMB, CSB, IMABA), Yogyakarta (IMAYO), Surabaya (GMS), 
Bogor (MMB)  dan Pontianak (IMAPON). 
 
Menurut ketua panitia diskusi yang juga salah satu aktivis IMADA Didiet Budi 
Adiputro, SOMAL merasa perlu mengangkat tema ini karena terusik dengan 
maraknya berbagai tindak kekerasan atas nama agama yang terjadi di masyarakat. 
Dimana satu kelompok merasa ajarannya yang paling benar dan memaksakan 
kebenaran itu kepada kelompok lain yang dianggapnya sesat. 
 
"Indonesia adalah negara yang majemuk, sekarang bagaimana yang terpenting kita 
bisa hidup, menjalankan dan merawat republik ini dengan menghormati 
kebhinnekaan yang ada. Dimana kelompok mayoritas tidak serta merta memonopoli 
kebenaran", ujar Didiet yang juga menjadi penyiar berita di salah satu tv nasional ini. 
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Diskusi Mahasiswa - Jurnalis 

SOMAL Mengadakan Diskusi "Merawat Republik Dalam 
Kebhinekaan" 

 

Dalam rangka memperingati hari jadi Sekretariat Bersama 
Organisasi Mahasiswa Lokal (SOMAL) yang ke 46, para alumni 
organisasi dan dibantu oleh Ikatan Mahasiswa Djakarta 
(IMADA) menyelenggarakan diskusi dengan tema "Merawat 

Republik Dengan Kebhinnekaan" yang dilaksanakan pada hari Jumat, 22 Juli 2011 di 
Grand Kemang Hotel, Jakarta.  
 
Di dalam diskusi ini, terdapat empat pembicara tamu, yaitu Rocky Gerung (Dosen 
Filsafat Universitas Indonesia), Basuki Tjahaja Purnama (Anggota DPR dan mantan 
bupati etnis Tionghoa pertama di Indonesia), Rosiana Silalahi, dan Yenny Wahid 
(Direktur Wahid Institute) dan dimoderatori oleh Syafiril Eman & Didiet Budi Adiputro 
(IMADA). 
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Dalam diskusi yang mengangkat pluralisme, Rocky Gerung mengatakan bahwa 
Pemuda Indonesia di masa lampau sebenarnya sudah berpikir jernih untuk 
menghindari potensi konflik yang akan terjadi dengan melakukan deklarasi Sumpah 
Pemuda. "Mereka hanya mengatakan kita berbangsa satu, bertanah air satu, dan 
berbahasa persatuan. Kita tidak beragama satu atau berpikiran satu," diungkapkan 
oleh Rocky Gerung. 
 
Yenny Wahid melihat bahwa negara pada saat ini dalam kondisi yang lemah dalam 
melindungi tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jamaah Ahmadiyah 
mendapatkan diskriminasi, intimidasi dan kekerasan selama bertahun-tahun. padahal 
mereka adalah warga negara yang selalu membayar pajak.(Wishnu) 
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Merawat Republik dgn Kebhinekaan 
Written by geong 
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Pemuda masa lalu sudah berpikir jernih  menghindari potensi konflik, hal itu 
harusnya jadi contoh pemuda saat ini. 

Pernyataan itu disampaikan Pengajar Filsafat UI  Rocky Gerung dalam diskusi 
Merawat Kebhinekaan di Grand Kemang Hotel Jumat (22/7) lalu. Diskusi dalam 
rangka memperingati hari jadi Sekertariat Bersama Organisasi Mahasiswa Lokal 
(SOMAL)  ke 46, para alumni organisasi ini yang berhimpun dalam FORKAS dengan 
dibantu oleh Ikatan mahasiswa Djakarta (IMADA) .Selain Rocky Gerung, diskusi ini 
juga menghadirkan narasumber lainnya seperti  Basuki Tjahaja Purnama (Anggota 
DPR yang juga mantan bupati etnis Tonghoa pertama di Indonesia), Rosianna 
Silalahi (RoSi Inc, Praktisi Media dan komunikasi) dan Direktur The Wahid Institute 
Yenny Wahid. 

" Deklrasi Sumpah Pemuda , mereka hanya mengatakan berbangsa satu, bertanah 
air satu dan berbahasa satu, mereka tidak mengatakan beragama satu dan 
berpikiran satu, nah ini lah yang harusnya ditiru oleh pemuda saat ini, " tegas Rocky 
yang juga alumni Organisasi Mahasiswa Lokal (SOMAL). Pembicara lainnya, Yenny 
Wahid menyoroti lemahnya peran negara dalam melindungi hak warna negaranya 
untuk bebas beragama dan berkeyakinan. 

" Apa yang menimpa saudara kita jamaah Ahmadiyah yang mendapatkan intimidasi, 
diskriminasi dan tindakan kekerasan selama bertahun tahun, terlihat jelas bahwa 
negara ini alpha dan melindungi warganya, padahal Ahmadiyah juga warga negara 
yang tidak ikutan alpha dalam membayar pajak, " kata Yenny putri Mantan Presiden 
Gus Dur. 

Basuki Tjahaya Purnama atau biasa dipanggil Ahok yang pernah menjadi Bupati 
pertama dari keturunan Tionghoa daerah Belitung Timur ini meyakini bahwa isu 
agama sering dipakai alat politik dan keberaniannya berkiprah di dunia politik adalah 
untuk memastikan bahwa perjuangan politik adalah perjuangan gagasan dan bukan 
perjuangan sentimen agama atau suku. 

Sedangkan Rosianna Silalahi menggambarkan bawah pers yang sudah pluralisme 
belum tentu memberikan penghargaan pada nilai nilai pluralisme. " Bagaimana pers 
bisa memperjuangkan pluralisme jika dalam diri seorang jurnalis ia sudah 
berprasangka, " tanya Rosi mantan Pemred Liputan 6 SCTV ini. 

SOMAL merupakan sebuah konfederasi organisasi mahasiswa yang terdiri dari 
beberapa organisasi mahasiswa lokal independen, pluralis, non sektarian dari Jakarta 
(IMADA), Bandung (PMB, CSB, IMABA), Yogyakarta (IMAYO), Surabaya (GMS), 
Bogor (MMB)  dan Pontianak (IMAPON). 
 
Menurut ketua panitia diskusi yang juga salah satu aktivis IMADA Didiet Budi 
Adiputro, SOMAL merasa perlu mengangkat tema ini karena terusik dengan 



maraknya berbagai tindak kekerasan atas nama agama yang terjadi di masyarakat. 
Dimana satu kelompok merasa ajarannya yang paling benar dan memaksakan 
kebenaran itu kepada kelompok lain yang dianggapnya sesat. 
 
"Indonesia adalah negara yang majemuk, sekarang bagaimana yang terpenting kita 
bisa hidup, menjalankan dan merawat republik ini dengan menghormati 
kebhinnekaan yang ada. Dimana kelompok mayoritas tidak serta merta memonopoli 
kebenaran", ujar Didiet yang juga menjadi penyiar berita di salah satu tv nasional ini. 
 
 

Jurnal Nasional 
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Harus "Pede"" Hadapi Ormas Anarkistis Jakarta 
| 20:22 Fri, 22 Jul 2011 23 
  

yudhim a w / Jurnal Nasional 

Jurnas.com | FRONT Pembela Islam (FPI) menjadi sorotan dalam diskusi ''Merawat 

Republik dengan Kebhinekaan'' yang digelar di Jakarta, Jum'at (22/7). Aksi 

kekerasan organisasi massa tersebut membuat mereka dikritik. ''Pemerintah harus 

percaya diri (pede)menghadapi kelompok-kelompok yang sering bertindak anarkis,'' 

ujar Direktur The Wahid Institute, Yenni Wahid. Ia menyebutkan FPI sebagai salah 

satu ormas yang harus ditertibkan. 

 

Menurut Yenni, sekali dalam sepuluh hari FPI telah membuat keributan. Bahkan 

sedemikian solidnya FPI membuat banyak orang takut terhadap organisasinya. 

Dalam diskusi tersebut, dipertontonkan bagaimana FPI bentrok dengan LSM Bendera 

di Monas beberapa waktu lalu.  

 

Yenni mengatakan, dirinya yakin anak-anak muda FPI sebenarnya memperjuangkan 

Islam dalam memerangi kemungkaran di Indonesia. Namun, Yenni skeptis terhadap 
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pemimpin-pemimpin FPI. 

 

Anak dari Gusdur tersebut juga menyoroti diskriminasi terhadap kaum Ahmadiyah. Ia 

menuturkan banyak orang beragama tertentu karena mengikuti agama orang tua. 

Namun sangat sedikit yang memilih agama berdasarkan pilihan masing-masing 

pribadi. ''Ahmadiyah itu kan agama pilihan penganutnya,'' ujarnya.  

Penulis: Abu Sahma Pane  
 

 gusdur.net 
http://www.gusdur.net/Berita/Comment?id=594/hl=id/Garis_Keras_Jangan_Kuasai_Simbol_
Agama 
 

Berita Senin, 25 Juli 2011 17:33 

Garis Keras Jangan Kuasai Simbol Agama 

Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid mengatakan kekerasan yang terjadi atas 
nama agama lantaran negara dan aparat hukum tidak percaya diri, oleh karena itu 
simbolisme agama jangan dibiarkan dikuasai kelompok garis keras. 

\"Jangan dibiarkan simbolisme agama dikuasai oleh kelompok ekstrem. Jangan 
sampai kepercayaan diri dibenamkan oleh kelompok radikal yang memperlakukan 
simbol agama,\" kata Yenny yang bernama asli Zannuba Ariffah Chafsoh dalam 
diskusi panel \"Merawat Republik dengan Kebhinekaan\" di Jakarta, Jumat. 

Menurut dia, penguasaan simbol agama oleh kelompok ekstrem karena kelompok 
mayoritas tidak percaya diri dengan simbol agama mereka sendiri. \"Justru kelompok 
ekstrem yang merebut simbol tersebut untuk kepentingan mereka,\" ujarnya. 

Kelompok garis keras seperti, lanjut dia, terlalu percaya diri dengan ajaran agama 
yang mereka yakini sehingga mereduksi kepercayaan diri penganut agama Islam 
yang mayoritas menjadi tak berani untuk melawan pemikiran mereka. 

Dengan situasi seperti itu, dia berharap institusi pemerintah, khususnya aparat 
keamanan, bertindak tegas pada kelompok garis keras yang memanfaatkan simbol 
agama. \"Jangan sampai pemerintah ikut-ikutan tidak percaya diri untuk melawan 
mereka. Negara menjadi \'leader\' untuk meredam tindakan anarkisme,\" tuturnya. 

Ia menambahkan, pemerintah harus menegakkan konstitusi agar semua masyarakat 
Indonesia merasa terlindungi dengan adanya kasus-kasus kekerasan atas nama 
agama. 
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Pengajar Filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung menambahkan negara harus 
tunduk pada kedaulatan rakyat seperti yang terdapat dalam UUD 1945. \"Negara 
harus bertakwa pada konstitusi,\" ujarnya. 

Ia berharap mahasiswa yang harus menjadi perawat utama kebhinekaan karena 
mereka akan akan meneruskan kepemimpinan bangsa. 

Diskusi panel itu digelar dalam rangka memperingati hari jadi Sekretariat Bersama 
Organisasi Mahasiswa Lokal (SOMAL) ke-46 yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa 
dari beberapa perguruan tinggi di daerah, termasuk Jakarta. 

SOMAL merupakan sebuah konfederasi organisasi mahasiswa yang terdiri dari 
beberapa organisasi mahasiswa lokal independen, pluralis, non sektarian dari Jakarta 
(IMADA), Bandung (PMB, CSB, IMABA), Yogyakarta (IMAYO), Surabaya (CSB), Bogor 
(MMB) dan Pontianak (IMAPON). 

Ketua panitia acara diskusi, Didiet Budi Adiputro, mengatakan, SOMAL merasa perlu 
mengangkat tema ini karena terusik dengan maraknya berbagai tindak kekerasan 
atas nama agama yang terjadi di masyarakat. 

\"Indonesia adalah negara yang majemuk. Saat ini bagaimana kita bisa hidup, 
menjalankan dan merawat negara ini dengan menghormati kebhinnekaan yang 
ada,\" tuturnya. 

Sumber : Kompas.com | Sabtu, 23 Juli 2011 | 09:38 WIB 
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Yenny Wahid: Simbolisme Agama Jangan Dikuasai 
Kelompok Keras  
Written by  Norman Jatmiko 
 

Jakarta - Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid mengatakan kekerasan yang 
terjadi atas nama agama lantaran negara dan aparat hukum tidak percaya diri, oleh 
karena itu simbolisme agama jangan dibiarkan dikuasai kelompok garis keras. 

"Jangan dibiarkan simbolisme agama dikuasai oleh kelompok ekstrem. Jangan 
sampai kepercayaan diri dibenamkan oleh kelompok radikal yang memperlakukan 
simbol agama," kata Yenny yang bernama asli Zannuba Ariffah Chafsoh dalam 
diskusi panel "Merawat Republik dengan Kebhinekaan" di Jakarta, Jumat (22/7). 
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Menurut dia, penguasaan simbol agama oleh kelompok ekstrem karena kelompok 
mayoritas tidak percaya diri dengan simbol agama mereka sendiri. 

"Justru kelompok ekstrem yang merebut simbol tersebut untuk kepentingan 
mereka," ujarnya. 

Kelompok garis keras seperti, lanjut dia, terlalu percaya diri dengan ajaran agama 
yang mereka yakini sehingga mereduksi kepercayaan diri penganut agama Islam 
yang mayoritas menjadi tak berani untuk melawan pemikiran mereka. 

Dengan situasi seperti itu, dia berharap institusi pemerintah, khususnya aparat 
keamanan, bertindak tegas pada kelompok garis keras yang memanfaatkan simbol 
agama. 

"Jangan sampai pemerintah ikut-ikutan tidak percaya diri untuk melawan mereka. 
Negara menjadi 'leader' untuk meredam tindakan anarkisme," tuturnya. 

Ia menambahkan, pemerintah harus menegakkan konstitusi agar semua masyarakat 
Indonesia merasa terlindungi dengan adanya kasus-kasus kekerasan atas nama 
agama. 

Pengajar Filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung menambahkan negara harus 
tunduk pada kedaulatan rakyat seperti yang terdapat dalam UUD 1945. "Negara 
harus bertakwa pada konstitusi," ujarnya. 

Ia berharap mahasiswa yang harus menjadi perawat utama kebhinekaan karena 
mereka akan akan meneruskan kepemimpinan bangsa. 

Diskusi panel itu digelar dalam rangka memperingati hari jadi Sekretariat Bersama 
Organisasi Mahasiswa Lokal (SOMAL) ke-46 yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa 
dari beberapa perguruan tinggi di daerah, termasuk Jakarta. 

SOMAL merupakan sebuah konfederasi organisasi mahasiswa yang terdiri dari 
beberapa organisasi mahasiswa lokal independen, pluralis, non sektarian dari Jakarta 
(IMADA), Bandung (PMB, CSB, IMABA), Yogyakarta (IMAYO), Surabaya (CSB), Bogor 
(MMB) dan Pontianak (IMAPON). 

Ketua panitia acara diskusi, Didiet Budi Adiputro, mengatakan, SOMAL merasa perlu 
mengangkat tema ini karena terusik dengan maraknya berbagai tindak kekerasan 
atas nama agama yang terjadi di masyarakat. 

"Indonesia adalah negara yang majemuk. Saat ini bagaimana kita bisa hidup, 
menjalankan dan merawat negara ini dengan menghormati kebhinnekaan yang ada," 
tuturnya.[nta 



 Yahoo News Indonesia 
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Yenny: Simbolisme Agama Jangan Dikuasai Kelompok 
Keras 

Jakarta (ANTARA) - Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid mengatakan 
kekerasan yang terjadi atas nama agama lantaran negara dan aparat hukum tidak 
percaya diri, oleh karena itu simbolisme agama jangan dibiarkan dikuasai kelompok 
garis keras. 

"Jangan dibiarkan simbolisme agama dikuasai oleh kelompok ekstrem. Jangan 
sampai kepercayaan diri dibenamkan oleh kelompok radikal yang memperlakukan 
simbol agama," kata Yenny yang bernama asli Zannuba Ariffah Chafsoh dalam 
diskusi panel "Merawat Republik dengan Kebhinekaan" di Jakarta, Jumat. 

Menurut dia, penguasaan simbol agama oleh kelompok ekstrem karena kelompok 
mayoritas tidak percaya diri dengan simbol agama mereka sendiri. 

"Justru kelompok ekstrem yang merebut simbol tersebut untuk kepentingan 
mereka," ujarnya. 

Kelompok garis keras seperti, lanjut dia, terlalu percaya diri dengan ajaran agama 
yang mereka yakini sehingga mereduksi kepercayaan diri penganut agama Islam 
yang mayoritas menjadi tak berani untuk melawan pemikiran mereka. 

Dengan situasi seperti itu, dia berharap institusi pemerintah, khususnya aparat 
keamanan, bertindak tegas pada kelompok garis keras yang memanfaatkan simbol 
agama. 

"Jangan sampai pemerintah ikut-ikutan tidak percaya diri untuk melawan mereka. 
Negara menjadi `leader` untuk meredam tindakan anarkisme," tuturnya. 

Ia menambahkan, pemerintah harus menegakkan konstitusi agar semua masyarakat 
Indonesia merasa terlindungi dengan adanya kasus-kasus kekerasan atas nama 
agama. 

Pengajar Filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung menambahkan negara harus 
tunduk pada kedaulatan rakyat seperti yang terdapat dalam UUD 1945. "Negara 
harus bertakwa pada konstitusi," ujarnya. 

Ia berharap mahasiswa yang harus menjadi perawat utama kebhinekaan karena 
mereka akan akan meneruskan kepemimpinan bangsa. 
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Diskusi panel itu digelar dalam rangka memperingati hari jadi Sekretariat Bersama 
Organisasi Mahasiswa Lokal (SOMAL) ke-46 yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa 
dari beberapa perguruan tinggi di daerah, termasuk Jakarta. 

SOMAL merupakan sebuah konfederasi organisasi mahasiswa yang terdiri dari 
beberapa organisasi mahasiswa lokal independen, pluralis, non sektarian dari Jakarta 
(IMADA), Bandung (PMB, CSB, IMABA), Yogyakarta (IMAYO), Surabaya (CSB), Bogor 
(MMB) dan Pontianak (IMAPON). 

Ketua panitia acara diskusi, Didiet Budi Adiputro, mengatakan, SOMAL merasa perlu 
mengangkat tema ini karena terusik dengan maraknya berbagai tindak kekerasan 
atas nama agama yang terjadi di masyarakat. 

"Indonesia adalah negara yang majemuk. Saat ini bagaimana kita bisa hidup, 
menjalankan dan merawat negara ini dengan menghormati kebhinnekaan yang ada," 
tuturnya. 

Faktapos.com 
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Yenny: Simbolisme Agama Jangan Dikuasi Kelompok Keras 
 

Jakarta, FaktaPos.com - Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid mengatakan 
kekerasan yang terjadi atas nama agama lantaran negara dan aparat hukum tidak 
percaya diri, oleh karena itu simbolisme agama jangan dibiarkan dikuasai kelompok 
garis keras. 
 
"Jangan dibiarkan simbolisme agama dikuasai oleh kelompok ekstrem. Jangan 
sampai kepercayaan diri dibenamkan oleh kelompok radikal yang memperlakukan 
simbol agama," kata Yenny yang bernama asli Zannuba Ariffah Chafsoh dalam 
diskusi panel "Merawat Republik dengan Kebhinekaan" di Jakarta, Jumat (22/07).  

Menurutnya, penguasaan simbol agama oleh kelompok ekstrem karena kelompok 
mayoritas tidak percaya diri dengan simbol agama mereka sendiri. 
 
"Justru kelompok ekstrem yang merebut simbol tersebut untuk kepentingan 
mereka," ujarnya. 
 
Kelompok garis keras seperti ini, menurtnya, terlalu percaya diri dengan ajaran 
agama yang mereka yakini sehingga mereduksi kepercayaan diri penganut agama 
Islam yang mayoritas menjadi tak berani untuk melawan pemikiran mereka. 
 
Dengan situasi seperti itu, ia berharap institusi pemerintah, khususnya aparat 
keamanan, bertindak tegas pada kelompok garis keras yang memanfaatkan simbol 
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agama. 
 
"Jangan sampai pemerintah ikut-ikutan tidak percaya diri untuk melawan mereka. 
Negara menjadi 'leader' untuk meredam tindakan anarkisme," tuturnya. 
 
Ia menambahkan, pemerintah harus menegakkan konstitusi agar semua masyarakat 
Indonesia merasa terlindungi dengan adanya kasus-kasus kekerasan atas nama 
agama.(atr/nov) 

 

 indowatch.com 

http://indowatch.com/sosialbudaya/spiritual/2060-kekerasan-berlatar-agama-terjadi-karena-
negara-tidak-percaya-diri-benarkah-itu-apakah-bukan-karena-orang-beragama-bukan-untuk-
mengagamakan-diri-sendiri-melainkani-untuk-mengagamakan-orang-lain 

IndoWatch-Jakarta: Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid mengatakan 
kekerasan yang terjadi atas nama agama lantaran negara dan aparat hukum tidak 
percaya diri, oleh karena itu simbolisme agama jangan dibiarkan dikuasai kelompok 
garis keras. 

"Jangan dibiarkan simbolisme agama dikuasai oleh kelompok ekstrem. Jangan 
sampai kepercayaan diri dibenamkan oleh kelompok radikal yang memperlakukan 
simbol agama," kata Yenny yang bernama asli Zannuba Ariffah Chafsoh dalam 
diskusi panel "Merawat Republik dengan Kebhinekaan" di Jakarta, Jumat 
(22/7/2011). 
 
Menurut dia, penguasaan simbol agama oleh kelompok ekstrem karena kelompok 
mayoritas tidak percaya diri dengan simbol agama mereka sendiri. "Justru kelompok 
ekstrem yang merebut simbol tersebut untuk kepentingan mereka," ujarnya. 
 
Kelompok garis keras seperti, lanjut dia, terlalu percaya diri dengan ajaran agama 
yang mereka yakini sehingga mereduksi kepercayaan diri penganut agama Islam 
yang mayoritas menjadi tak berani untuk melawan pemikiran mereka. 
 
Dengan situasi seperti itu, dia berharap institusi pemerintah, khususnya aparat 
keamanan, bertindak tegas pada kelompok garis keras yang memanfaatkan simbol 
agama. "Jangan sampai pemerintah ikut-ikutan tidak percaya diri untuk melawan 
mereka. Negara menjadi ‘leader‘ untuk meredam tindakan anarkisme," tuturnya. 
 
Ia menambahkan, pemerintah harus menegakkan konstitusi agar semua masyarakat 
Indonesia merasa terlindungi dengan adanya kasus-kasus kekerasan atas nama 
agama. 
 
Pengajar Filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung menambahkan negara harus 
tunduk pada kedaulatan rakyat seperti yang terdapat dalam UUD 1945. "Negara 
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harus bertakwa pada konstitusi," ujarnya. 
 
Ia berharap mahasiswa yang harus menjadi perawat utama kebhinekaan karena 
mereka akan akan meneruskan kepemimpinan bangsa. 
 
Diskusi panel itu digelar dalam rangka memperingati hari jadi Sekretariat Bersama 
Organisasi Mahasiswa Lokal (SOMAL) ke-46 yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa 
dari beberapa perguruan tinggi di daerah, termasuk Jakarta. 
 
SOMAL merupakan sebuah konfederasi organisasi mahasiswa yang terdiri dari 
beberapa organisasi mahasiswa lokal independen, pluralis, non sektarian dari Jakarta 
(IMADA), Bandung (PMB, CSB, IMABA), Yogyakarta (IMAYO), Surabaya (CSB), Bogor 
(MMB) dan Pontianak (IMAPON). 
 
Ketua panitia acara diskusi, Didiet Budi Adiputro, mengatakan, SOMAL merasa perlu 
mengangkat tema ini karena terusik dengan maraknya berbagai tindak kekerasan 
atas nama agama yang terjadi di masyarakat. 
 
"Indonesia adalah negara yang majemuk. Saat ini bagaimana kita bisa hidup, 
menjalankan dan merawat negara ini dengan menghormati kebhinnekaan yang ada," 
tuturnya. (bas/ric/kom) 

 

wahidinstitute.org 
http://www.wahidinstitute.org/Berita/Detail/?id=355/hl=id/Garis_Keras_Jangan_Kuasai_Sim
bol_Agama 

Berita Senin, 25 Juli 2011 11:53 

Garis Keras Jangan Kuasai Simbol Agama 

Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid mengatakan kekerasan yang terjadi atas 
nama agama lantaran negara dan aparat hukum tidak percaya diri, oleh karena itu 
simbolisme agama jangan dibiarkan dikuasai kelompok garis keras. 

"Jangan dibiarkan simbolisme agama dikuasai oleh kelompok ekstrem. Jangan 
sampai kepercayaan diri dibenamkan oleh kelompok radikal yang memperlakukan 
simbol agama," kata Yenny yang bernama asli Zannuba Ariffah Chafsoh dalam 
diskusi panel "Merawat Republik dengan Kebhinekaan" di Jakarta, Jumat. 

Menurut dia, penguasaan simbol agama oleh kelompok ekstrem karena kelompok 
mayoritas tidak percaya diri dengan simbol agama mereka sendiri. "Justru kelompok 
ekstrem yang merebut simbol tersebut untuk kepentingan mereka," ujarnya. 

http://wahidinstitute.org/
http://www.wahidinstitute.org/Berita/Detail/?id=355/hl=id/Garis_Keras_Jangan_Kuasai_Simbol_Agama
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Kelompok garis keras seperti, lanjut dia, terlalu percaya diri dengan ajaran agama 
yang mereka yakini sehingga mereduksi kepercayaan diri penganut agama Islam 
yang mayoritas menjadi tak berani untuk melawan pemikiran mereka. 

Dengan situasi seperti itu, dia berharap institusi pemerintah, khususnya aparat 
keamanan, bertindak tegas pada kelompok garis keras yang memanfaatkan simbol 
agama. "Jangan sampai pemerintah ikut-ikutan tidak percaya diri untuk melawan 
mereka. Negara menjadi 'leader' untuk meredam tindakan anarkisme," tuturnya. 

Ia menambahkan, pemerintah harus menegakkan konstitusi agar semua masyarakat 
Indonesia merasa terlindungi dengan adanya kasus-kasus kekerasan atas nama 
agama. 

Pengajar Filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung menambahkan negara harus 
tunduk pada kedaulatan rakyat seperti yang terdapat dalam UUD 1945. "Negara 
harus bertakwa pada konstitusi," ujarnya. 

Ia berharap mahasiswa yang harus menjadi perawat utama kebhinekaan karena 
mereka akan akan meneruskan kepemimpinan bangsa. 

Diskusi panel itu digelar dalam rangka memperingati hari jadi Sekretariat Bersama 
Organisasi Mahasiswa Lokal (SOMAL) ke-46 yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa 
dari beberapa perguruan tinggi di daerah, termasuk Jakarta. 

SOMAL merupakan sebuah konfederasi organisasi mahasiswa yang terdiri dari 
beberapa organisasi mahasiswa lokal independen, pluralis, non sektarian dari Jakarta 
(IMADA), Bandung (PMB, CSB, IMABA), Yogyakarta (IMAYO), Surabaya (CSB), Bogor 
(MMB) dan Pontianak (IMAPON). 

Ketua panitia acara diskusi, Didiet Budi Adiputro, mengatakan, SOMAL merasa perlu 
mengangkat tema ini karena terusik dengan maraknya berbagai tindak kekerasan 
atas nama agama yang terjadi di masyarakat. 

"Indonesia adalah negara yang majemuk. Saat ini bagaimana kita bisa hidup, 
menjalankan dan merawat negara ini dengan menghormati kebhinnekaan yang ada," 
tuturnya. 

Sumber : Kompas.com | Sabtu, 23 Juli 2011 | 09:38 WIB   

  Kapanlagi.com  

http://youtube.kapanlagi.com/indonesia/r/rosiana_silalahi/btp-diskusi-panel-merawat-
kebhinekaan.html  

Memuat video ahok dan rosi yang ada di youtube di web mereka 
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http://rimanews.com/read/20110723/35619/kekerasan-berlatar-agama-terjadi-karena-
negara-tidak-percaya-diri 

 

Kekerasan Berlatar Agama Terjadi Karena Negara Tidak 
Percaya Diri 
Sabtu, 23 Jul 2011 10:58 WIB 
 

 

JAKARTA, RIMANEWS - Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid mengatakan 
kekerasan yang terjadi atas nama agama lantaran negara dan aparat hukum tidak 
percaya diri, oleh karena itu simbolisme agama jangan dibiarkan dikuasai kelompok 
garis keras. 

"Jangan dibiarkan simbolisme agama dikuasai oleh kelompok ekstrem. Jangan 
sampai kepercayaan diri dibenamkan oleh kelompok radikal yang memperlakukan 
simbol agama," kata Yenny yang bernama asli Zannuba Ariffah Chafsoh dalam 
diskusi panel "Merawat Republik dengan Kebhinekaan" di Jakarta, Jumat. 

Menurut dia, penguasaan simbol agama oleh kelompok ekstrem karena kelompok 
mayoritas tidak percaya diri dengan simbol agama mereka sendiri. "Justru kelompok 
ekstrem yang merebut simbol tersebut untuk kepentingan mereka," ujarnya. 

Kelompok garis keras seperti, lanjut dia, terlalu percaya diri dengan ajaran agama 
yang mereka yakini sehingga mereduksi kepercayaan diri penganut agama Islam 
yang mayoritas menjadi tak berani untuk melawan pemikiran mereka. 

Dengan situasi seperti itu, dia berharap institusi pemerintah, khususnya aparat 
keamanan, bertindak tegas pada kelompok garis keras yang memanfaatkan simbol 

http://rimanews.com/read/20110723/35619/kekerasan-berlatar-agama-terjadi-karena-negara-tidak-percaya-diri
http://rimanews.com/read/20110723/35619/kekerasan-berlatar-agama-terjadi-karena-negara-tidak-percaya-diri
http://rimanews.com/read/20110723/35619/kekerasan-berlatar-agama-terjadi-karena-negara-tidak-percaya-diri


agama. "Jangan sampai pemerintah ikut-ikutan tidak percaya diri untuk melawan 
mereka. Negara menjadi ‘leader‘ untuk meredam tindakan anarkisme," tuturnya. 

Ia menambahkan, pemerintah harus menegakkan konstitusi agar semua masyarakat 
Indonesia merasa terlindungi dengan adanya kasus-kasus kekerasan atas nama 
agama. 

Pengajar Filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung menambahkan negara harus 
tunduk pada kedaulatan rakyat seperti yang terdapat dalam UUD 1945. "Negara 
harus bertakwa pada konstitusi," ujarnya. 

Ia berharap mahasiswa yang harus menjadi perawat utama kebhinekaan karena 
mereka akan akan meneruskan kepemimpinan bangsa. 

Diskusi panel itu digelar dalam rangka memperingati hari jadi Sekretariat Bersama 
Organisasi Mahasiswa Lokal (SOMAL) ke-46 yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa 
dari beberapa perguruan tinggi di daerah, termasuk Jakarta. 

SOMAL merupakan sebuah konfederasi organisasi mahasiswa yang terdiri dari 
beberapa organisasi mahasiswa lokal independen, pluralis, non sektarian dari Jakarta 
(IMADA), Bandung (PMB, CSB, IMABA), Yogyakarta (IMAYO), Surabaya (CSB), Bogor 
(MMB) dan Pontianak (IMAPON). 

Ketua panitia acara diskusi, Didiet Budi Adiputro, mengatakan, SOMAL merasa perlu 
mengangkat tema ini karena terusik dengan maraknya berbagai tindak kekerasan 
atas nama agama yang terjadi di masyarakat. 

"Indonesia adalah negara yang majemuk. Saat ini bagaimana kita bisa hidup, 
menjalankan dan merawat negara ini dengan menghormati kebhinnekaan yang ada," 
tuturnya. [mam/kps] 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat Bersama Organisasi Mahasiswa Lokal (SOMAL) di Indonesia 
beranggotakan IMAPON, IMADA, MMB, CSB, PMB, IMABA, IMAYO dan GMS, didirikan 

di Jakarta 12 Juni 1965. 

 



Jadi Panjang Karena ‖Baju Merah‖ 
 
 
  
 

Berawal dari foto Elias yang di posting di milis dan Facebook Group  SOMAL serta 

caption yang menjelaskan si ‖Baju Merah‖ memang benar sebagai Wakil Sekretaris 
Jendral SOMAL periode pertama (1965-1966).  Kehadiran Elias memang 
menyemarakan suasana hari itu sejak siang hingga malam hari, karena bisa jadi 
hanya Elias  pelaku sejarah SOMAL yang muncul dan hadir bersama para generasi 
SOMAL kemarin dan hari ini. 
 
Sesaat sebelum  Diskusi Panel ‖Merawat REPUBLIK Dengan Kebhinnekaan‖ dimulai, 
Elias terlibat pembicaraan  cukup serius bersama Amir Karamoy, Syamsu Amril, Aam 
Muharam serta Chossie. Ada beberapa hal  yang ditegaskan Elyas, seperti situasi dan 
kondisi di sekitar berdirinya Kesatuan Aksi Majasiswa Indonesia (KAMI), bagaimana 
isu ‖Turunkan Soekarno‖ bergeser menjadi ‖Bubarkan PKI‖ serta siapa sebenarnya 
SEKJEN SOMAL yang pertama. Selain itu Elias juga menyatakan kesediaannya untuk 
‖berbagi‖ tentang banyak hal kepada kita semua. 
 
‖Sekjen SOMAL sekarang siapa?‖ pertanyaan yang dilontarkan  Subandrio Waluyo 
ternyata ‖jadi panjang‖. Empat kata di atas berhasil menghidupkan dan menampilkan 
kembali ‖gaul cara SOMAL‖. Subandrio Waluyo berhasil  membuat lebih dari 80 
(delapan puluh) konten di Facebook Group SOMAL. ‖Obrolan‖ antar generasi yang 
melibatkan IMAYO, PMB, GMS, IMADA dan MMB. Semua yang dimunculkan dalam 
‖obrolan‖ itu merupakan bukti  dari dua rasa yaitu rasa memiliki dan rasa 
kebersamaan. Jika terlihat ada perbedaan pendapat, maka itu berarti kita tetap 
memiliki kekuatan, karena selama ini eksistensi kita ditopang kokoh karena berbeda 
pendapat. Dan itu berarti kita berpikir, karena sebagai anggota sebuah organisasi 
kemahasiswaan kita hanya bergaul dalam alam pikiran.  SOMAL sangat menghargai 
perbedaan pendapat, karena itu pula rasa kebersamaan serta ikatan kekeluargaan 
kita tetap kokoh. 
 
Sebagai ‖efek samping‖ dari kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati 
46 tahun berdirinya SOMAL,  maka harapan positif yang timbul dari ‖obrolan‖ ini 
akan mampu menjadi ‖nada dering‖ kebangkitan SOMAL.Semoga. 
 

 

 



   Bambang Budianto  25 Juli 14:33 

 
 Baju merah Senior Elias dari MMB... Wakil Sekjen SOMAL periode I (foto by Dhimas 
Pangeswara IMADA)  

 
 

 

 
 
 

 Joeti Worotikan-Wahjoedi   25 Juli 14:4 
 
Nyor Memang ternyata nyor Elias itu Wakil Sekjen... tapi karena Sekjennya ga aktif jadi nyor 
Elias yang melangkah......itu info yg saya dapat lho... 
 

    Chossie Keoki   25 Juli 20:19 
 
Elias memang Wkl Sekjen . Sekjen nya juga dari MMB, namanya Hikmat. Namun karena 
Hikmat tidak bisa aktif, maka kepemimpinan SOMAL dijalankan oleh Elias. Makanya Elyas 
adalah Ketua Presidium KAMI Pusat mewakili SOMAL. Demikian penuturan Elias, sesaat 
sebelum Diskusi Panel dimulai kepada Aam, Amril, Amir Karamoy dan Chossie. 
 

   Subandrio Waluyo     28 Juli 14:03 
 
 Sekjen SOMAL  sekarang siapa ? Ketuanya ? 
 

http://www.facebook.com/n/?bambang.budianto&mid=49b06e6G5af350c035b6G76c5b8G96&bcode=giG7VQJt&n_m=chossie%40cbn.net.id
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http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=100000061467803&mid=49b06e6G5af350c035b6G76c5b8G96&bcode=giG7VQJt&n_m=chossie%40cbn.net.id
http://www.facebook.com/n/?bambang.budianto&mid=49b06e6G5af350c035b6G76c5b8G96&bcode=giG7VQJt&n_m=chossie@cbn.net.id
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150270758367472&set=o.157255547646537&type=1
http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=520009522&mid=49b06e6G5af350c035b6G76c5b8G96&bcode=giG7VQJt&n_m=chossie@cbn.net.id
http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=100001078326710&mid=49b06e6G5af350c035b6G76c5b8G96&bcode=giG7VQJt&n_m=chossie@cbn.net.id
http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=100000061467803&mid=49b06e6G5af350c035b6G76c5b8G96&bcode=giG7VQJt&n_m=chossie@cbn.net.id


   Aam Muharam Prawiranata Te'a     28 Juli 15:05 
 
 Pertanyaan menarik dari Mas Subandrio Waluyo.Yang lebih berhak menjawab adalah 
pemiliknya, yaitu anggota-anggota muda, pemilik suara dari Organisasi Mahasiswa Lokal 
yang ada.Apakah SOMAL telah dianggap almarhum, diasumsikan sekedar sedang kelenger, 
atau bagaimana?.Tapi jelas harus ada yang menjawab.Salam. 
 

   Jonathan Worotikan     28 Juli 15:57 
 
 Sebelum berbicara mengenai pembentukan sekjen SOMAL sekarang, sebaiknya SOMAL 
Muda, menyatukan terlebih dahulu tujuan, visi dan misi serta kesamaan sikap terhadap 
langkah SOMAL selanjutnya. :) 
 

   Ardi Galung Pradana     28 Juli 16:11 
 
 Secara kelembagaan riil, sekarang memang belum karena ada satu dan lain hal. Akan tetapi 
mengenai komunikasi, sharing  pendapat, dan silaturahmi masih tetap terjalin :) Bukan 
begitu nyor Jonathan Worotikan? 
 

  Chossie Keoki    28 Juli 20:37 
 
Good question, 
Sebagai sebuah konfederasi, maka Sekretariat Bersama Organisasi Mahasiswa Lokal yang 
didirikan 12 Juni 46 tahun silam itu disepakati dipimpin oleh seorang SEKRETARIS JENDRAL. 
Sedang instansi atau organ tertinggi di konfederasi ini adalah SIDANG PARIPURNA yang 
salah satu tugasnya adalah meminta pertanggungjawaban dan memilih Sekjen baru. 
SOMAL, sejak 1983 sampai 22 Juli kemarin, masih "tidur pulas" dan masih "bercumbu dalam 
mimpi buruk" atas nasib yang mendera bangsa ini. 
Nah, karena itu SOMAL belum punya lagi SEKJEN. Begitu Nyor ceritanya. 
Salam hangat. Vivat SOMAL!!! 
Kamshia 
Chossie, imada 2446/'74 
 

    Chossie Keoki     28 Juli 21:10 
 
Halo kawan-kawan, 
Mohon maaf, hanya ingin mengingatkan saja. Tidak ada yang namanya SOMAL MUDA, yang 
ada hanya SOMAL. Dan kalau kita membicarakan SOMAL, maka itu artinya kita mengatakan 

http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=1397035755&mid=49b155eG5af350c035b6G76c5b8G96&bcode=giG7VQJt&n_m=chossie%40cbn.net.id
http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=713482747&mid=49b21baG5af350c035b6G76c5b8G96&bcode=giG7VQJt&n_m=chossie%40cbn.net.id
http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=1060985503&mid=49b250eG5af350c035b6G76c5b8G96&bcode=giG7VQJt&n_m=chossie%40cbn.net.id
http://www.facebook.com/jonathan.worotikan
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Badan Pimpinan, Badan Pengurus atau Senat organisasi anggota SOMAL. I Karena yang 
menjadi anggota SOMAL itu Organisasi kita. Nah, kalau begitu artinya kita membicarakan 
Badan Pimpinan, Badan Penbgurus atau Senat kita masing-masing dan kita juga tahu bahwa 
mereka para pimpinan adalah anggota biasa (bukan anggota luar biasa/alumni atau anggota 
muda yg pasti ada aturannya dalam AD/ART). Muda pasti, karena perbedaan usia, namun 
dalam konstitusi kita sudah diatur dan bukan hambatan untuk berdiri sama tinggi duduk 
kalau capek. 
Mari kita buang jauh-jauh dan hilangkan darri pergaulan organisasi yang menghormati 
harkat manusia dan egaliter seperti SOMAL. Hiilangkan dikotomi TUA-MUDA, SENIOR-
YUNIOR, karena yang ada hanya ANGGOTA dan Calon Anggota (Yunior). 
IMAYO, MMB tetap semangat!!! 
 

   Jonathan Worotikan     28 Juli 22:49 
 
 Vivat SOMAL :) 
 
 

   Soekma Hidayat     28 Juli 23:18 
 
 Saat di Yogya (bersamaan dengan  kroeg PMB) sempat terjadi diskusi singkat antar anggota 
organisasi  mahasiswa lokal "generasi baru" tentang  eksistensi SOMAL kedepan, nuansanya 
mash debatable. Sebenarnya, kemasan ataupun cita rasa boleh saja disesesuaikan dengan 
keterkinian, namun apapun namanya, konfederasi semacam SOMAL  harusnya tetap ada. 
Ibaratnya, gaung kita akan lebih menggema saat kita meneriakkan sesuatu secara ber-
sama2. Benar kata Bung Aam, pemilik suara sekarang berada di tangan "generasi baru", jadi 
merekalah yang seharusnya duduk bersama dan menjawabya. Pada prinsipnya generasi GMS 
Returns siap untuk  itu. Vivat! 
 

 Bambang Budianto     29 Juli 8:22 
 
   IMAPON-IMABA dan CSB masih "Tidur"? 
 

  Aam Muharam Prawiranata Te'a     29 Juli 8:55 
 
  Dalam "interview"  singkat dengan Bang Elias sebagai pelaku sejarah ,saya, Bung Chossie, 
Bung Amir Karamoy dan Bung Amril menyimak bahwa pembubaran Partai Komunis 
Indonesia ternyata dilontarkan pertama tama oleh Bang Elias sebagai wakil SOMAL pada 
pertemuan dengan Bapak  Syarif Thayeb. Hal ini menjadi cikal-bakal dicetuskannya Tritura 
oleh KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang berujung pada pembubaran PKI dan 
jatuhnya Orde Lama.Tradisi keberanian SOMAL seperti ini perlu diteruskan oleh penerusnya. 
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  Didiet Budi Adiputro     30 Juli 0:22 
 
Kesepakatan terakhir yang lahir dari diskusi dan komunikasi semalam suntuk dari hati ke 
hati, antar badan pimpinan/senat anggota SOMAL (PMB-IMADA-IMAYO-GMS- CSB?) waktu 
pertemuan di Wisma PU Yogya. menyatakan kalau SOMAL tidak perlu dibangkitkan dari 
kubur seperti diinginkan banyak orang, karena kami yang  hadir waktu itu sepakat bahwa 
sesungguhnya SOMAL tidak pernah mati (redaksional pastinya agak lupa). ditandatangani 
oleh ketua badan pimpinan yang hadir dan diketik oleh Anton IMAYO. Dan rencananya 
pernyataan tersebut akan dibacakan oleh Budi (PMB) dalam acara makan malam di 
Prambanan,   demikian sekilas info dari yang saya ingat. kalau ingin redaksionalnya yang 
lengkap, mungkin ada yang tahu  file itu siapa yang simpan? Thx 
 

  Ardi Galung Pradana     30 Juli 0:44 
 
Saya Diet yang notulen pada waktu pagi itu. Hari Sabtu jam 02.51 WIB di Wisma PU: "Kami, 
atas nama Badan Pengurus, Badan Pimpinan, dan Senat dari lima (5) organisasi mahasiswa 
lokal (IMADA, PMB, GMS, IMAYO, dan CSB); menyikapi bahwa kami tidak akan memberikan 
statement atau pernyataan apapun mengenai SOMAL, karena sesungguhnya bagi kami, 
SOMAL itu tidak pernah mati." 
 

   Didiet Budi Adiputro     30 Juli 0:47 
 
Nahh iya itu di.. Thank you ya direvisi, maklum lupa lupa inget..maturnuwun.. Jadi itu 
statemnet terakhir tentang SOMAL yang pernah ada kalau ndak salah.. 
 

   Ardi Galung Pradana     30 Juli 0:49 
 
 O iya lupa, hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 tanggalnya 
 

    Chossie Keoki     30 Juli 2:42 
 
Setuju! SOMAL memang tidak pernah mati, atau belum mati, cuma "tidur pulas" atau 
lumpuh karena tak ada kepala dan badan tak kuasa digerakan. Yang pasti sejak 1983 
SOMAL tak lagi berfungsi atau menjalankan fungsinya, yang ada hanya jalinan hubungan 
antara anggota organisasi anggota SOMAL. Artinya kalau pun ada kegiatan, maka kegiatan 
tsb adalah kegiatan IMADA (misalnya) mengundang organisasi lokal dari Bandung, Bogor, 
Yogya dan Surabaya, kemudian mereka datang menghadirinya, maka acara tsb adalah acara 
IMADA yg dihadiri oleh, Bandung, Bogor, Yogya dan Surabaya, bukan acara SOMAL. Acara 
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SOMAL adalah acara yang diadakan oleh SOMAL sebagai Sekretariat bersama. Dan itu tak 
mungkin terjadi, karena "SOMAL tidak pernah mati" dan SOMAL tak perlu dibangkitkan". 
Kira-kira seperti ini "kesimpulan sementara" dari "obrolan" ini. Kamshia 
 

   Rudianto Santoso     30 Juli 11:42 
 
SOMAL setelah bangun tidurnya, harus didorong oleh organisasi didalamnya untuk bisa 
berlalri kembali, Organisasi yang tergabung dalam SOMAL harus sudah berlariterlebih dahulu 
dan kemudian mulai mendorong somal untuk bisa berlari kembali. 

 

  Dhimas Pangeswara     30 Juli 13:57 
 
 Saya sepakat SOMAL memang tidak pernah mati! Tapi sayangnya SOMAL tidak mempunyai 
pengurus. Memang sih bisa, bila ada acara masing2 organisasi SOMAL berembuk dan 
bergabung membuat suatu wadah, seperi dulu ketika bencana merapi (Saya lupa nama 
wadahnya?). Namun, apa salahnya bila SOMAL itu ada pengurusnya? Saya yakin bila pun 
SOMAL terbentuk Kepengurusannya, siapa mau menumpang kepentingan di SOMAL? Saya 
yakin, tidak akan ada yang bisa. Karena saya melihat anggota SOMAL yang masih aktif 
sebagai mahasiswa (yang nanti akan jadi pengurus SOMAL), mereka itu cerdas, pintar, dan 
kritis. Mereka pasti bisa menangkal segala unsur yang tidak sejalan dengan perjuangan 
SOMAL 
 

   Bambang Waspodo 'Dudud'     30 Juli 15:49 
 
SOMAL lahir dan tumbuh karena situasi dan kondisi saat itu. SOMAL 'tidur' juga karena 
kondisi 'anggota tubuhnya' yang melemah mengajak 'tidur'. Sekarang kondisi 'anggota 
tubuhnya' sudah mulai bangkit untuk 'bangun tidur'. Tetapi apakah SOMAL akan bangkit 
kembali untuk ikut berperan dalam situasi dan kondisi saat ini ? Itu sangat tergantung pada 
kemampuan dan kemauan 'anggotanya'. Kemampuan dan kemauan terkadang tidak 
berbanding lurus. 
 

   Chossie Keoki     30 Juli 19:54 
 
Ada dua organisasi mahasiswa di republik ini yang Berdiri karena Isu. Yang pertama SOMAL 
dan yang kedua Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan SOMAL adalah salah satu 
pemrakarsanya. Kata Presiden Soekarno; "Jangan sekali-sekali melupakan sejarah". Nah 
kalau kita tak mau melupakan sejarah, maka di tengah situasi Republik yang sedang "kisruh" 
ini mungkin saja sejarah berulang, dan mudah-mudahan ada isu yang sanggup 
menggetarkan nurani anggota SOMAL sehingga mampu membangunkannya adari "tidur 
pulas". Dan jika ia "bangun tidur" kemudian "lupa" bahwa namanya dulu adalah SOMAL, 
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maka itu bagian dari konsekuensi zaman, yang penting kita meyakini bahwa Ruh-nya adalah 
ruh SOMAL. SOMAL kemarin adalah jalan kita untuk mempertahankan eksistensi dan 
menjaga kemurnian perjuangan mahasiswa, SOMAL ke depan adalah "jalan lain" yang dibuat 
oleh generasi baru SOMAL agar tetap eksis dengan kemajemukan. Kira-kira begini 
kesimpulan sementara kedua dari "obrolan" ini. Kamshia Mas Bambang 

 Didiet Budi Adiputro     30 Juli 23:53 

  Wah asik ni punya moderator gratis yang moderat.. 
Kalau sekarang isu mendesaknya tentang  bahaya laten radikalisme agama dan impotennya 
negara dalam menindak para pelaku anarkis, lalu SOMAL dituntut harus bangkit dan 
mengeluarkan statement, Sebenarnya semua "perangkat lunak" untuk hal itu sudah 
disiapkan dan dilakukan tanggal 22 kemarin. Dan nama SOMAL juga sudah mulai muncul di 
media dengan statement tentang pluralisme. Jadi kebutuhan untuk melakukan inisiatif dan 
membuat sikap tentang isu terkini sudah dilakukan, meskipun masih didorong dan diinisiasi 
alumni (baca: forkas) 
 
Dan mungkin dulu SOMAL harus hadir karena mekanisme demokrasi yang ada tertutup oleh 
penguasa yang otoriter (Soekarno). Dan dilanjutkan juga dengan tiran baru bernama 
Soeharto. Jadi menurut saya waktu itu kebutuhan untuk berhimpun dan melakukan 
pergerakan politik memang perlu dilakukan untuk melawan tiran. Setelah semua perangkat 
demokrasi seperti media, parpol, KNPI, parlemen dikooptasi oleh penguasa. 
 
Sekarang jaman berbeda, dimana kekuatan individu bisa sama atau bisa jadi lebih kuat 
daripada kekuatan kelompok dalam menghimpun suara atau melakukan perubahan sosial 
politik. Lihat apa yang terjadi pada individu2 seperti Prita, Ibu Siami dll. Efeknya besar, dan 
bisa menciptakan gelombang dukungan lewat social-media, media konvensional, partai dll. 
Nah, hal ini mungkin yang harus kita juga bahas bersama. Alasannya pendirian struktur 
SOMAL kembali, harus betul2 dipertimbangkan lebih masak jika tujuannya ingin melakukan 
perubahan politik/memberikan statement,sikap dll. Efektifitas gerakan juga harus 
diperhitungkan. 
 
Kalau komunikasi, silaturahmi atau romantisme masa lalu yang menjadi alasan primer knapa 
SOMAL harus ada lagi, yaa itu juga harus dibicarakan secara jujur. Ga ada salahnya dan ga 
jelek kok kalau kita dirikan SOMAL untuk tujuan silaturahmi dan komunikasi semata. 
Demikian pendapat singkat dari saya saya 

  Rudianto Santoso     31 Juli 12:50 

Gue paling demen dengan komentar si Bung Choki ( nama sudah bagus Choki kok dtambah 
KEOKI ???? ), dialinea terakhir: Ke depan SOMAL tetap Eksis sesuai Jamannya, namun 
mempunyai Ruh SOMAL ketika lahir....nah harus ada progres karena sudah menngeliat sadar 
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  Dhimas Pangeswara     31 Juli 12:56 

 Sepertinya kita sepakat, bahwa "SOMAL tidak pernah mati." Itu terbukti para anggota 
SOMAL yang masih mahasiswa bergabung dan membuat solidaritas bagi bencana merapi. 
Kemudian Forkas mengadakan acara Dies Natalis, sekaligus Diskusi Panel yang melibatkan 
masyarakat umum. Selain itu komunikasi terus terjalin, baik dalam dunia maya atau kumpul-
kumpul/brainstorming dan pertemuan lain. Jadi jelaslah, bahwa SOMAL tetap eksis. 
Bagi saya kalau SOMAL mau membuat statement, pernyataan sikap, atau apapun namanya; 
terlalu jauh. Saya pribadi berpendapat tidak melangkah sejauh itu.  
Cuma bagi saya, sekali lagi : "Apa salahnya bila SOMAL membentuk kepenurusan?" Bila 
sejak dulu terbentuk kepengurusan, saya yakin FORKAS tidak akan lahir.  
Bila lembaga SOMAL sudah ada pengurusnya, aktivitas seperti Dies Natalis, pertemuan-
pertemuan intern, dilaksanakan oleh anggota SOMAL yang masih mahasiswa, masih aktif 
menjadi pengurus di organisasinya masing-masing. Bukankah itu akan membuat mereka 
lebih terlatih berorganisai? Dan juga membuat mereka lebih intens menjalin human-relation, 
baik sesama mahasiswa atau mereka kepada alumni. 
Kemudian, bila cuma mengadakan Diskusi/Seminar nasional untuk membahas isu-isu yang 
aktual, bolehlah! 
Bila kekosongan kepengurusan di SOMAL terus terjadi, bisa jadi event-event selanjutnya 
akan dilaksanakan lagi oleh para alumni. Padahal saya merindukan, alumni SOMAL cuma 
"duduk manis", enggak usah repot-repot, tinggal datang dan nyumbang saja bila ada acara, 
setiap acara sudah ditangani oleh SOMAL (Bukan yang alumni). Itulah yang saya rindukan! 

   Chossie Keoki     31 Juli 21:29 

Demen sih boleh saja, cuma nama gua jangan diubah dong (he..he...he..). Nama yg dikasih 
bapak gua adalah George E. Kumontoy, dan dikasih nama panggilan Chossie (bukan Choki). 
Nah kenapa ditambahin Keoki? Keoki itu berasal dari bahasa Hawaii yang artinya atau 
persamaannya dengan George, supaya jelas bedanya dengan Chossie yg lainnya di 
facebook, maka gua tambahin Keoiki. Begitu riwayatnya Bung Rudianto. 
Berikutnya, dengan tidak bermaksud untuk menggurui, maka saya ingin menjelaskan agar 
kita ketahui bahwa SOMAL itu tidak punya alumni, apalagi punya anggota yg mahasiswa. 
Dari namanya saja sudah menegaskan bahwa SOMAL itu Sekretariat Bersama Organisasi 
Mahasiswa Lokal. Jadi yang anggota SOMAL itu adalah organisasi! Dhimas itu anggota Luar 
Biasa (dalam AD/ART IMADA termasuk alumni dalam klasifikasi tersebut). Jadi jelas SOMAL 
tidak beranggotakan mahasiswa apalagi punya alumni. 
Soal FORKAS, kumpulan ini bukan SOMAL! Karena seperti yang dijelaskan diatas SOMAL 
tidak punya alumni. Paguyuban ini adalah Forum Komunikasi antar alumni ANGGOTA 
ORGANISASI ANGGOTA SOMAL. Yang punya alumni itu IMADA, IMABA. PMB. CSB, MMB, 
IMAYO atau GMS, mereka semua iitu ingin tetap menjalin silaturachmi dan memerlukan 
wadah, maka terbentuklah FORUM KOMUNIKASI tadi. Atas dasar itu maka Forum ini BUKAN 
SOMAL. Keinginan menjalin silaturachmi itu ada bukan saja di antara para alumni, namun 
juga sudah dilakukan oleh para aktifis (mahasiswa, tentu statusnya anggota biasa dalam 
ad/art) organisasi anggota SOMAL. Tak ada aturan yang melarang hal-hal seperti itu.  

http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=100000694976196&mid=49efd6bG5af350c035b6G781df2G96&bcode=r5qBaa3s&n_m=chossie%40cbn.net.id
http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=100001078326710&mid=49f6bb8G5af350c035b6G0G96&bcode=r5qBaa3s&n_m=chossie%40cbn.net.id
http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=100000694976196&mid=49efd6bG5af350c035b6G781df2G96&bcode=r5qBaa3s&n_m=chossie@cbn.net.id
http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=100001078326710&mid=49f6bb8G5af350c035b6G0G96&bcode=r5qBaa3s&n_m=chossie@cbn.net.id


Yang berikutnya, jangan dihubungkan/dikaitkan berdirinya Forum alumni dengan 
lkebangkitan SOMAL. Karena SOMAL hanya bisa dibangkitkan oleh para Badan Pimpinan, 
Badan Pengurus atau SENAT organisasi anggotanya. Bahwa Forum tadi memberikan inspirasi 
atau terasa seolah-olah mencoba "merangsang" agar SOMAL "terbangkitkan" itu soal yang 
lain lagi. Kalau soal tanggal 22 Juli 2011 kemarin, itu adalah keinginan dari para anggota 
Forum untuk memperingati 46 tahun berdirinya SOMAL. Bahwa ada "keinginan" agar SOMAL 
diingat baik ke dalam maupun ke luar, maka Diskusi Panel dipilih sebagai sebuah kegiatan 
yang diprediksi akan dapat mengingatkan banyak orang. Dan kita semua sudah mengetahui 
bahwa prediksi tadi cukup tepat, karena Diskusi Panel tersebut mendapat perhatian media 
massa dengan cukup baik sebagai acara utama untuk memperingati berdirinya SOMAL. 
Kalau soal SIAMI atau mungkin PRITA, memang itu contoh baik dari kemajuan teknologi, 
bahwa masalah mereka mampu menghimpun opini banyak orang. Namun juga tidak 
mengubah situasi dari masalah yang mereka hadapi. Berbeda dengan situasi yang dihadapi 
SOMAL pada saat didirikan, bahwa ada masalah mendasar yang menyangkut hak hidup dari 
organisasi semacam kita pada saat itu. DFan masalah tersebut hanya bisa di tanggulangi jika 
berhimpun sebagai sebuah kekuatan. Mungkin Siami bisa muncul karena ia "mengingatkan" 
kita semua bahwa masih ada kejujuran di negeri ini. Sedang Prita tampil agar kita juga tahu 
bahwa di negeri ini masih ada solidaritas. Itu adalah contoh perjuangan yang dilakukan 
sendiri. Tetapi jika kekuatan seperti yang pernah dimiliki SOMAL pada zamannya, muncul 
dan hadi dengan kekinian, maka SOMAL bisa berbuat lebih banyak dan lebih besar. SOMAL 
mungkin bisa mempengaruhi kebijakan dunia pendidikan yang hanya melahirkan orang-
orang yang ingin mengubah 'STATUS" sosialnya dengan instan, karena lulusan perguruan 
tinggi, karena S-1 maka bisa jadi Caleg dan kemudian jang anggota Parlemen. Kalau isi 
Parlemen , anggota legislatif yang hanya mengejar status dan mengembalikan modal besar 
yang keluar semasa mengecap pendidikan, bisa terbayang apakan mereka mampu 
memikirkan nasib rakyat. Yang terjadi adalah seperti apa yang kita lihat selama ini, Mafia 
anggaran, magia pajak, mafia Pemilu , surat palsu dan sebagainya. Jika SOMAL ada maka 
apa yang tercantum dalam setiap mukadimah di anggaran dasar kita, yang menyangkut 
perjalanan berbangsa dan bernegara pasti bisa terjadi. 
Sekali lagi dengan tidak bermaksud menggurui apalagi ingin mendorong-dorong agar SOMAL 
bangkit, adalah bukan keinginan saya. Saya hanya ingin kita punya batas yang jelas bahwa 
yang berhak bicara SOMAL mau menjadi dan seperti apa itu adalah hak Badan Pimpinan, 
Badan Pengurus atau Senat Organisasi anggota. Sebagai anggota luar biasa atau alumni kita 
mungkin hanya bisa punya harapan agar ada isu yang mampu mebangkitkan SOMAL untuk 
berdiri terdepan dalam menyelesaikan masalah Bangsa ini. 
VivatSOMAL!!! 
Vivat et respublica!!! 

  Aam Muharam Prawiranata Te'a     01 Agustus 14:51 

Setelah membaca komentar-komentar yang masuk,ki ta bisa menyimpulkan sebagai 
berikut:1.Ternyata mayoritas Badan Pengurus Organisasi Mahasiswa Lokal masih 
memandang perlu existensi SOMAL namun belum menetapkan susunan dan personalia 
organisasinya. 
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  Chossie Keoki     01 Agustus 16:16 

   Waduh....... jangan buru-buru, kata orang Prancis ..ojo kesusu.. Kayaknya Nyor Aam 
masih "nempel banget" jiwa atau ruh SOMAL nya, pengen buru-buru sama gesit banget nge-
claim nya. 
Yang ikutan "ngobrol" kayaknya nggak ada yang ngomong "atas nama" Badan Pengurus, 
Badan Pimpinan atau Senat Organisasi Anggota SOMAL deh ya. Yang ada hanya sebagai 
pribadi yang kebetulan sebagai generasi aktifis  di organisasinya masing-masing. Kalau di 
claim sebagai Fungsionaris, bisa berabe mereka. 
Jadi saya kira biar saja obrolan yang seperti ini terus dipelihara dan mengalir seperti air di 
Kali Opak yang mengalir menghantam batu-batu dari puncak Merapi dan akhirnya memeluk 
Samudra di Segara Kidul (siapa tahu bisa ketemu Kanjeng Ratu Kidul langsung dikasih 
"kekuatan" sebagai obat bangun tidur). Dan saya kira, mari kita teruskan kebiasaan seperti 
ini saling tukar informasi dan pengetahuan apalagi kalau ada pengalaman, agar kita dan 
generasi baru sebagai penerus bisa berada dalam suatu dataran yang sama untuk melihat, 
mencermati agar dapat menyikapi persoalan Bangsa ini dengan Baik dan Benar. 
Yang terpenting, sebagai generasi penerus, mereka sedikit banyaknya mengetahui apa yang 
ada di balik benak para pendahulunya agar mereka bisa menyemburkan nafas pluralisme 
serta kemurnian perjuangan mahasiswa dalam setiap kiprah mereka ke depan. Semoga 

  Didiet Budi Adiputro     01 Agustus 16:41 

 Diskursus tentang  isu kekinian dan yg lebih penting lagi, apakah SOMAL perlu kembali 
diformalisasikan memang harus terus dilakukan.. 
Perdebatan, wacana dan pengetahuan tentang sejarah yang dilakukan sekarang, sangat 
penting bagi para Badan Pengurus sebagai masukan informasi yang komplit (seperti 
martabak telor special), sebelum memutuskan apa SOMAL secara formal akan "dilahirkan 
kembali". 

  Sritomo Wignjosoebroto     02 Agustus 13:54 

 SOMAL ... Reborn ... Return ... Bangkit ... So What ? 
 

   Budi Tryaditia     02 Agustus 20:22 

 Dikotomi antara SOMAL dan FORKAS siapa yang buat??? kejadian 40 tahun yang lalu apa 
bisa jadi referensi, dalam dinamika dunia modern referensi itu tidak lebih dari 5 tahun, jadi 
kalo kita masih dinina-bobokan dengan peristiwa 40 tahun itu sama aja basi menurut 
saya..kalo dulu zamannya komunisme sekarang sudah globalisasi..menurut saya yang paling 
penting bagaimana membangun karakter dari tiap individu yang ada di organisasi mahasiswa 
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lokal,meningkatkan daya kritis, kepemimpinan, softskill, wawasan kenegaraan, dsb  temen2 
mahasiswa yang ada.. itu lebih dibutuhkan untuk menghadapi arus globalisasi ke depan 
dalam berbagai aspek.. peran lembaga akan seiring terangkat kalo individu didalamnya juga 
berprestasi 

  Didiet Budi Adiputro     02 Agustus 20:30 

like this budi.. 

  Soekma Hidayat     02 Agustus 20:35 

 Bagaimanapun perlu ada wadah kebersamaan, bisa saja misalnya : FORMAL (Forum 
Komunikasi Organisasai Mahaswiswa Lokal), atau apalah 

  Budi Tryaditia     02 Agustus 20:46 

 Wadah boleh saja nyor..unsur SOMAL digunakan oleh alumni kan jadi aneh sebenernya?? 
mengapa dikotomi muda tua bisa terjadi ya gara2 itu..rentan kalo alumni menggunakan 
nama dengan unsur SOMAL.. alangkah baiknya kalo alumni menggunakan nama tidak 
menggunakan unsur2 "SOMAL".. salah satunya group ini..ternyata menggunakan nama 
"SOMAL",apakah adminnya salah satu badan pengurus??? kalau SOMAL adalah otoritas 
mahasiswa sudah seharusnya diisi dengan pemikiran2 dan agenda kegiatan mahasiswa.. 
kalau belum ada ya tidak perlu dipaksakan harus menjadi ada.. 

  Soekma Hidayat     02 Agustus 21:01 

 Sebaiknya bagaimana? 

 oekma Hidayat     02 Agustus 21:36 

  Group SOMAL ini terbit menyusul bengkitnya kembali organisasi2 mahasiswa lokal seperti 
Imada, PMB, GMS, Imayo, MMB, CSB dan yang lainnya. Kreatornya kalau gak salah Sdr 
Bambang Budianto atau Mang Uju. Semua menyambut dengan apresiatif karena kita2 yang 
ber-beda2 organisasi bisa saling berinteraktif. Bahwa pemakaian nama SOMAL 
dipertanyakan, saya yakin sejak semula sang penggagas pasti berniatan positif saja, tidak 
ada yang lain2 .... what's a name? 
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  Budi Tryaditia     03 Agustus 19:19 

Kalau untuk nama saya serahkan kepada yang punya kebutuhan saja nyor..coba kita lihat 
judul diskusi kemaren "MERAWAT REPUBLIK DENGAN KEBHINEKAAN" bandingkan dengan 
tagline ini 
http://www.facebook.com/l/yAQBI5kpxAQCNkoPKYUp7QpoNCkK0zBM3xBF9YZpyyM6gYQ/sri
mulyani.net/index.php/news/2011/02/deklarasi-smi-keadilan..  

Silahkan beri penilaian masing2 atas apa yang dimaksud di atas dengan kejadian yang 
sinkron pada hari ini.. 

 Didiet Budi Adiputro     04 Agustus 0:40 

Maksudnya? oo tagline yang mirip? hehe. Dalam dunia demokrasi dimana pemikiran, ide 
bahkan karya yang berseliweran bisa menginspirasi satu sama lain. ada yang duplikasi 
seperti yang dilakukan para pembajak dvd di ITC, asimiliasi (mempelajari dan mengambil 
intisari dari inspirasi yang didapat untuk menghasilkn karya baru) dan inovasi. Nah, 
sepengetahuan saya Sdr Chossie Keoki yang menuliskan ide diskusi ini dalam proposal 
memang sedikit banyak terinspirasi dari pidato kebudayaan Rocky Gerung di Taman Ismail 
Marzuki pd 10 November 2010 brjudul "Merawat Republik dengan Akal Sehat". entah apakah 
Chossie yang terlebih dahulu terpengaruh Rocky atau Rocky yang sebenarnya mengambil ide 
pidatonya dari Chossie? walahualam hanya mereka berdua dan hembusan angin di daerah 
Sentul yang tahu.  

Nah, kalaupun SMI-K juga ikut terinspirasi dari Rocky dgn memakai tagline yang mirip yaitu 
"Merawat Republik", buat saya pribadi adalah suatu yang wajar. karena ide besar dari kata 
merawat republik ini , yaitu bgmana kita mengurus dan menjalankan republik kita ini. 
Kebetulan tema yag diangkat dalam diskusi kemarin adalah bagaimana kita menghargai 
kemajemukan Indonesia dalam menjalankan republik kita yang namanya Indonesia ini. Nah, 
terlihat sama dengan ide besar yang ingin kita diskusikan. sama saja seperti banyak orang 
yang memakai kata quo vadis, ekonomi kerakyatan, revolusi, ukhuwah islamiyah, 
masyarakat madani, jas merah, dll yang terinspirasi dari mana2 dan dipakai banyak 
kelompok, mulai seminar mahasiswa, majelis pengajian,demonstrasi buruh, kampanye 
parpol sampai pidato presiden.  

Bahkan Soekarno pun tanpa bermksud 'mengkampanyekan' ide-ide besar eropa di 
Indonesia, berhasil merumuskan Pancasila dengan terinspirasi dari ide-ide besar dunia barat. 
Sila pertama Ketuhanan YME adalah paham monotheisme yang diambil dari agama2 samawi, 
yang sama sekali bukan asli dari Indonesia. karena masyarakat Indonesia di jaman sebelum 
agama impor masuk, percaya anisme/dinamisme. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan 
beradab lahir karena nilai2 humanisme dari revolusi Prancis yang dipelajari Soekarno. Sila 
ketiga, persatuan ind terinspirasi nilai nasionalisme eropa di mana sistem falsafahnya datang 
dari Imanuel Kahn   dan Promosi di dunia ketiga dibuat oleh Dr.Sun Yat Sen. Sila keempat, 
jelas demokrasi barat.  Karena di jaman kerajaan suksesi kepemimpinan terjadi karena faktor 
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keturunan dan kudeta berdarah. Sila kelima lahir setelah Soekarno 3 kali khatam membaca 
Das Kapitalnya Marx.  

Sebenarnya bagi saya dunia pemikiran, aktivisme, organisasi, ataupun politik praktis yang 
sehat, harus selalu terjadi transaksi dan lalu lintas pikiran, ide dan wacana di dalamnya. 
jangan dibiarkan kering , kaku dan akhirnya mati karena tenggelam dalam chauvinistik ide, 
atau xenophobia. 

 Budi Tryaditia     04 Agustus 1:07 

Dit, saya bukan ingin mempermasalahkan tentang nilai historis judul, terminologi 
pembatasan pemikiran (karena pemikiran tidak dapat dibatasi) atau apapun itu.. Yang ingin 
disampaikan yaitu kerentanan penggunaan unsur "SOMAL". .Sudah seharusnya kita balikan 
kepada mahasiswa kembali.. karena hanya mahasiswa aktif yang memiliki otoritas terhadap 
itu.. kejadian seperti ini rasanya tidak perlu terjadi kalau hal tersebut bisa dikomunikasikan 
dengan baik, serta adanya keterlibatan dari semua pihak..karena pada acara di Kemang 
tempo hari ,bukan hanya acara personal dari organisasi lokal tertentu. .jangan salahkan juga 
kalau opini terbentuk dan akhirnya ada rasa kecurigaan, karena kita berdiri pada lingkungan 
terjadinya mobilitas ide,pemikiran secara bebas dan luas.. terlepas ini merupakan suatu hal 
yang sudah dirancang atau tidak.. saatnya kita mengevaluasi diri.. 

  Jonathan Worotikan     04 Agustus 1:16 

Urusan copy-meng copy itu sudah biasa kok di negara tercinta ini :) UU aja masih Copas :D 
yg original pun masih "menyadur". tapi.. sah juga kalau ada yang minta klarifikasi seperti 
Budi Tryaditia , toh kalau kita merasa hukum tidak sejalan dengan "Good governance" kita 
sebagai rakyat juga protes. tapi ya balik lagi, setiap langkah, pasti ada konsekuensi nya, 
maka dari itu, kita harus hati-hati melangkah. semua juga tau, setiap kata yang 
berhubungan dengan "Politik" adalah kurang baik karena menyangkut 5 infrastruktur Partai 
politik, Kelompok kepentingan, Kelompok penekan, Alat komunikasi politik, Tokoh politik. 
apalagi kita yang selalu meng kampanyekan "Indepedensi", harus nya paham akan hal itu, 
dan juga paham dengan "persepsi masyrakat". yang menilai siapa kita itu, bukan kita, atau 
orang terdekat kita, tapi juga orang lain yang   kenal kita. dan seperti kita tahu, Mahasiswa 
"tidak harus" mengurusi kepentingan negara, dalam hal ini pemerintahan. kenapa? karena 
ketika kita konsetrasi pada masalah di atas (pemerintah) banyak rakyat kecil yang 
membutuhkan bantuan kita. mari kita tunjukan "CINTA", tidak hanya "BUKU dan PESTA". 
VIVAT SOMAL, VIVAT MEMBRUM QUODLIBET, VIVAT NOSTRA SOCIETAS!! 

  Didiet Budi Adiputro     04 Agustus 8:28 

 @budi: oo itu masalahnya, guwe coba jelaskan ya bud dari apa yang guwe tau dan jadi 
kapasitas guwe, terutama posisi IMADA dalam hal ini. Jadi dalam menyambut HUT SOMAL 
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ke 46, para alumni anggota organisasi anggota SOMAL yang menamakan diri mereka Forum 
Komunikasi Alumni Organisasi Anggota SOMAL/ FORKAS (entah apa betul nama panjangnya 
ini), mereka ingin merayakan ulang tahun SOMAL dengan membuat diskusi dan kemudian 
muncul juga ide untuk membuat pesta dihari yang sama. Yang  menjadi host adalah 
FORKAS, karena merekapun (baca:para alumni) secara sadar TIDAK BISA memaksa 
"SOMAL" (baca: organisasi anggota SOMAL yang punya pengurus, ad art dan beranggotakan 
mahasiswa aktif), untuk membuat suatu acara entah apapun bentuk dan namanya. 
Dalam rapat perdana di tempat Senior Ayok (GMS), para alumni (baca:Forkas) mengundang 
BP IMADA untuk ikut turut serta dalam rapat karena lokasi rapat kebetulan di Jakarta dimana 
IMADA berdomisili dan juga untuk tujuan berkordinasi. 
 
Pada waktu itulah para alumni (baca:Forkas) MEMINTA bantuan BP IMADA untuk 
mengorganisir acara diskusi. Dan Kemudian menunjuk saudara Chossie (sbg wakil alumni) 
untuk memimpin kepanitiaan dari IMADA dengan dibantu saya sebagai wakil ketua, sampai 
akhirnya karena satu dan lain hal (baca: mundurnya sdr Chossie) saya yang menjadi acting 
ketua. IMADA DIMINTA tolong untuk menyelenggarakan segala sesuatunya menyangkut 
acara diskusi dari mulai mengundang narsum dan moderator, mendesign backdrop, 
mengatur rundown acara, menyebar undangan ke publik, mengurus konsumsi, mengundang 
dan mengatur media, mempersipkan media kit, membuat video footage,mempersiapkan 
kenang2an untuk pembicara mengatur penerima tamu, perlengkapan, sampai mengatur 
tempat duduk dan dekorasi. Sementara pendanaan sepenuhnya disupport oleh kepanitiaan 
FORKAS. 
 
Entah apa pertimbangannya kenapa IMADA yang Diminta bantuan untuk menyelenggarakan 
diskusi? mungkin karena lokasi acara dan domisili IMADA sama2 di Jakarta, atau 
keterbatasan mobilitas para alumni (baca:Forkas) untuk melakukan hal2 teknis di lapangan 
atau mgkn juga karena diskusi dirasa hal yang kurang penting. Entah apapun alasannya. 
Jadi tidak usah heran, kalau ada beberapa anak Imada yang di hari pelaksanaan diskusi 
terlihat sibuk berseliweran mempersiapkan ini dan itu. Oo iya, semua bentuk tampilan dan isi 
acara (siapa narasumber, isi acara dll) sudah melalui persetujuan SC yang beranggotakan 
alumni2 dari semua organisasi anggota SOMAL. 
 
Jadi praktis, acara ini adalah acara yang diselenggarakan oleh FORKAS dengan dibantu 
IMADA untuk penyelenggaraan diskusi. Bukan, acara pribadi salah satu organisasi 
mahasiswa lokal saja. 
 
Untuk komunikasi internal ke masing2 organisasi, adalah kewajiban para alumni anggota 
Forkas sebagai penyelenggara yang diberi tugas untuk mengkomunikasikan update ke 
masing2 badan pengurus/senat organisasi asal, untuk kordinasi dll. 
 
Kalau ada pertanyaan, 
Apakah para alumni (baca:forkas) itu layak memakai nama SOMAL sebagai identitas 
dibelakang nama komunitas mereka? Jawabannya ga tau   juga ya, trus enaknya dikasih 
nama apa ya komunitas itu? FORDEM, FORKOT, FORVIVAT, FORKABI atau FORLANSIA? Ga 
tau juga deh bud..hehe. karena mereka mungkin juga ada kebutuhan untuk berhimpun, 
berkumpul dan bersilaturahmi. Contohnya seperti di IMADA yang ada Ahoi Club sebagai 
wadah para alumni. 
 



Apakah hanya organisasi anggota SOMAL "aktif", yg boleh merayakan ulang tahun SOMAL? 
Sementara alumninya sudah tidak layak berinisiatif merayakan? Ehhmm saya punya ilustrasi 
sedikit. Hari ini (4 Agustus) tepat hari ulang tahun almarhum Presiden Gus Dur. Saya dan 
teman2 pengagum Gus Dur dan saya yakin juga banyak santri, komunitas, LSM, serta 
masyarakat pengagum Gus Dur lainnya berencana untuk memperingati hari ultah atau yang 
kerennya disebut milad Gus Dur dengan cara masing2. Ada yang nyekar, ada yang bikin 
diskusi, ada yang buat doa bersama, pertunjukan wayang atau bahkan meluncurkan buku. 
Meskipun mereka bukan keluarga biologis Gus Dur, tapi mereka boleh dan berhak ingin 
merayakan dengan cara mareka masing2. Bukan hanya anak atau keluarga biologis Gus Dur 
saja yang boleh dan berhak merayakan milad dan memakai nama Gus Dur sebagai judul 
acara. Tapi banyak anak "ideologis" Gus Dur yang juga boleh merayakan hal yg sama seperti 
yg dilakukan keluarga Gus Dur. Karena Gus Dur sudah menjadi milik publik. Asal mereka 
(baca:anak ideologis)tidak mengaku2 dirinya keturunan atau keluarga Gus Dur. 

@jonathan: mantap mas bro.. 
Itu sedikit perspektif (kata ini saya contek dari Senior Wimar) dari saya. Kalau ada yang 
kurang atau salah silahkan ditanggapi. 
Thx 

   Budi Tryaditia     04 Agustus 11:50 

Saya sangat menghormati keinginan akan kebutuhan siapa pun untuk berkumpul,terutama 
para senior kita di organisasi  masing2.. Saya garis-bawahi kembali bahwa yang 
dikhawatirkan itu adalah kerentanan penggunaan unsur,nama SOMAL.. Apalagi untuk 
kegiatan2 yang sifatnya keluar..kita ketahui bahwa SOMAL pada saat ini secara formal belum 
kembali dideklarasikan..bahkan mungkin banyak teman2 kita yang belum paham apa itu 
SOMAL? Jadi untuk administratif penggunaan nama SOMAL untuk anggota yang 
berkebutuhan dan berkepentingan tidak ada yang mengatur.. 

 Hal tersebut yang membuat kerentanan penggunaan nama,unsur SOMAL. Ini  permasalaha 
first impression dan common sense kenapa pertanyaan ini bisa muncul?? Oleh karena itu kita 
mesti dengan seksama, teliti dalam penggunaan nama ataupun unsur SOMAL, yang 
merupakan milik bersama dari organisasi mahasiswa lokal.. Dit. Kalau saya tidak salah 
melihat dan membaca dalam sepanduk dan ada sebagian wawancara bahwa acara 
diselenggarakan oleh FORKAS dan SOMAL (mohon dikoreksi)..bagaimana caranya?? Itu 
salah satu bentuk komunikasi non verbal..kita tahu kan SOMAL saja untuk saat ini belum 
dideklarasikan kembali..  

Ada baiknya kita sesama anggota untuk melakukan evaluasi, mencoba menjalin komunikasi 
yang lebih efektif lagi antar organisasi masing2.. Keputusan ada di tangan mahasiswa aktif.. 
Saya berbicara di sini dalam status anggota alumni (sesuai dengan AD/ART), dan yang saya 
ungkapkan ini hanya berupa akal sehat saja dan yang pasti perspektif pribadi yang saya 
coba bagi bersama teman2 mahasiswa aktif.. Kalau mahasiswa aktif merasa ini sah2 saja, ya 
silahkan, kita punya hak atas pilihan kita kok.. Untuk ilustrasi tentang Gus Dur, saya rasa 
udah didit jawab sendiri "karena Gus Dur sudah menjadi milik publik" 
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   Sritomo Wignjosoebroto     04 Agustus 12:23 

What's a name? Jangan tejebak soal nama ... apalagi sampai "ketakutan" seperti melihat 
hanti di siang hari bolong. Yang penting bagaimana kita bisa menghidupkan semangat 
"independend" lewat organisasi lokal kita masing-masing. Kalau chemistry sudah cocok 
silahkan ber"kolaborasi" lagi dalam sebuah jaringan kerja. SOMAL memang sejarah masa 
lalu, apakah akan terjadi pengulangan itu terserah dan otoritas sepenuhnya bagi masing-
masing. AHOI Clubs, GMS Returns, PMB Reborn, Imayo Bangkit dll ... itu kan bentuk dan 
ekspresi tanggung jawab moral eks aktivis IMADA, GMS, PMB, IMAYO (dan juga belakangan 
MMB) yang ingin menghidupkan kembali organisasi, tradisi dan nama besar masing-masing. 
Kalau toh mereka masih mau kumpul2 dan berguyub dalam sebuah wadah "FORKAS" inipun 
juga lebih dilandasi pada faktor ikatan emosional semata. 

  Budi Tryaditia     04 Agustus 12:48 

 Saya rasa Brand Image itu penting nyor,, Komunikasi organisasi dan citra organisasi bisa 
dilihat dari sisi tersebut.. Contohnya IMADA punya AHOI club, di lingkungan PMB ada 
Woyow-woyow kompak..dengan seperti itu akan jauh lebih baik (tanpa menggunakan 
embel2 "organisasi mahasiswanya"), secara emosional kita terikat secara peran serta 
aktivitas kita terpisah.. Dan ikatan itu terbentuk setelah organisasi lokal secara kelembagaan 
formal sudah terbentuk (ditandai dengan adanya anggota aktif mahasiswa yang memiliki 
peran menjalankan amanah AD/ART). 

Nilai-nilai  luhur saya paham nyor, tapi kita juga harus paham, bahwa kita (para anggota) 
berada dalam lingkungan yang penuh kemajemukan, heterogen.. Dan kita dalam suatu 
organisasi, berhimpun bersama bukan dalam suatu komunitas liar yang tidak punya ukuran. 
.Lantas apa ukuran bagi kita bahwa setiap alumni mempunyai persepsi yang sama dalam 
sebatas menjaga ikatan faktor emosional semata dan nilai2 luhur tersebut?? Apa yang bisa 
menjamin itu??. .Harusnya ada regulasi tertentu dari pemegang otoritas yaitu mahasiswa 
aktif,saya rasa.. Di sini kita belajar bukan untuk tidak saling curiga atau berfikiran negatif 
tetapi lebih menekankan ke arah berpikir 

  Budi Tryaditia     04 Agustus 12:56 

Bukannya  mahasiswa harus independen dan alumni tidak harus independen?? 

.    Sritomo Wignjosoebroto     04 Agustus 12:58 

@BT>kita di organisasi mahasiswa (seperti GMS, PMB, IMADA maupun ekstra lainnya) 
sebenarnya tidak ada mengenal istilah "alumni". Karena masa keanggotaan kita tidak pernah 
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dibatasi dengan yang namanya masa waktu studi kita di PT. Yang ada adalah anggota luar 
biasa, yang formalnya itu adalah ditujukan untuk mereka yang tidak lagi berstatus formal 
sebagai mahasiswa. Kalau toh kita yang tua-tua (seniors?) ini masih senang bernostalgia 
dengan mengadakan acara "koempoel-koempoel (kroeg) baloeng pisah", itupun hanya untuk 
terus dan senantiasa menjalin tali silahturahmi semata. Sifatnya sungguh sangat cair dan 
tidak mengikat. Apalagi sampai meng-kooptasi satu dengan yang lain, termasuk generasi 
mudanya. Silahkan yang muda-muda berkreasi sendiri, bergerak dan berjalan secara 
mandiri. Kita akan tetap memegang prinsip Tut Wuri Handayani, Ing Madyo mBangun Karso, 
ing Ngarso Sung Tulodo. Monggo 
 

  Budi Tryaditia     04 Agustus 13:23 

Dalam AD/ART PMB tertuang keanggotaan alumni.. Yang membedakan adalah permasalahan 
hak dan kewajiban sebagai anggota.. Yang  dijelaskan alumni tidak punya hak tapi hanya 
kewajiban dalam konstitusi organisasi saya (mohon koreksi kalau salah)... Saya tidak tahu 
dengan organisasi lokal lainnya.. Itu sudut pandang organisasi saya, belum organisasi yang 
lain. .Dan kita ternyata berkumpul antar organisasi.. Kebutuhan berkumpul, berserikat itu sih 
hak dari setiap orang.. Tapi ada kaidah tertentu yang mengaturnya (konteks berkumpul 
dalam naungan suatu lembaga,organisasi) agar kita tau mana yang benar dan salah ,yang 
seharusnya dilakukan dan apa yang tidak dilakukan karena kita berada satu payung 
kesepakatan bersama. .Kenapa pertanyaan ini bisa muncul (permasalahan judul seminar 
yang mirip jargon salah satu partai)??  Ini hanya akal sehat nyor.. Terlepas itu disengaja 
atau tidak ya baiknya dapat dievaluasi kalau pemegang otoritas dan tanggung jawab merasa 
perlu..saya hanya ingin men-share hal ini kepada teman2 

      Bambang Budianto     04 Agustus 13:34 

Di beberapa web disebutkan SOMAL .... dan kebetulan beberapa alumni SOMAL terlibat 
langsung dengan Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) yang akan menggusung Sri 
Mulyani menjadi Capres ... 
Wahid Institute › Berita 
www.wahidinstitute.org 

Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid mengatakan kekerasan yang terjadi atas nama 
agama lantaran 

   Didiet Budi Adiputro     04 Agustus 13:41 

@budi : betul sekali bud (tanpa koreksi), di spanduk atau lebih tepatnya backdrop ada 
lambang FORKAS dan ada juga tulian SOMAL disetai lambang organisasi. untuk 
menerangkan apa itu FORKAS dan SOMAL. 
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   Budi Tryaditia      04 Agustus 13:48 

 thanx dit.. 

   Sritomo Wignjosoebroto     04 Agustus 13:53 

Seperti halnya GMS, IMADA, PMB, dll secara formal tidak pernah dibubarkan; begitu juga 
dengan SOMAL. Masalahnya siapa yang bisa mengatur dan mengklaim boleh-tidaknya 
penggunaan nama-nama itu kan? Kalau itu organisasi lokal, jelas ada AD-ARTnya ... tetapi 
kalau itu SOMAL atau FORKAS ? Barangkali untuk urusan yang terkait dengan politik kita bisa 
belajar dari HMI dan KAHMI. Phenomena yang terjadi sekarang, bukan hanya HMI 
(mahasiswa); tetapi juga KAHMI (alumni) pecah tecerai-berai gak karuan. Padahal mereka 
membawa-bawa ideologi nama Islam yang semestinya bisa menyatukan persepsi maupun 
aksi. Politik praktis yang membuat jadi begitu. Selama kita tetap dalam jalur independen dan 
non-sektarian; lebih mengedepankan asas kekeluargaan dan kebersamaan, saya kira kita 
tidak perlu kawatir akan saling terusik/terganggu dengan manuver2 senior-senior alumni 
SOMAL yang ikut bergenit-genit dalam berbagai aksi politik yang ada. 

   Budi Tryaditia     04 Agustus 13:58 

Yang bisa mengklaim adalah mahasiswa. .SOMAL itu suatu produk kesepakatan.. Silakan 
mahasiswa bersepakat hendaknya mau seperti apa.. Vivat Mahasiswa.. 

  Jonathan Worotikan     04 Agustus 14:33 

Punya usul, diterima monggo, nggak juga gpp :) gimana kalau kita duduk bareng, yang 
benar benar membahas ini, dari pada hanya bermain kata-kata dalam group ini tapi belum 
ketemu ujungnya, masing-masing punya pendapat, masing-masing punya argumen, kalau 
eye contact kan lebih enak... selesaikan semua dalam 1 hari, hingga terbentuk kesepakatan. 

    Sastranegara ShogyAhma Atmawidjaja  04 Agustus 14:40 

Vivat Somal! :) 

   Rudianto Santoso     04 Agustus 18:11 
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@SW, apa yang anda rasakan hampir kita juga merasakannya, yang menjadi masalah adalah 
sampai saat ini jalur/track Independent menuju ke setasiun /Tujuan Akhir, tidak pernah 
terwujud, yang ada adalah jalur/track Independent stop di setasiun antara/halte, kemudian 
ganti jalur/track non independent sampailah kesetasiun tujuan. Oleh karena  itu beberapa 
senior berpindah jalur/track untuk mencapai tujuan mereka melalui jalur/track yang 
mempunyai setasiun terakhir.....hehe emang Jaringan MRT/METRO? 

    Rudianto Santoso     04 Agustus 18:17 

Ada Gerbong baru diluncurkan dengan nama SRI, bagi yang merasa non partisan dan 
Independent bisa naik Gerbong ini menuju 2014, mudah mudahan Gerbong baru ini banyak 
penumpangnya sehingga punya Dana yang cukup untuk menuju ke terminaln 
 

  Jonathan Worotikan     04 Agustus 18:58 
 
Waduh, kok kita sedang berasama berada di gerbong ini, berdiskusi tentang Lokomotif nya 
yang mogok, mencari solusi kenapa 'mandek' di Hate, gak sampai tujuan, kok di ajakin 
pindah ke gerbong lain.. brosurnya jangan di sebar di gerbong ini dong 
 

   Soekma Hidayat     04 Agustus 20:24 

@Jonathan W: Memang sebaiknya para pemilik suara segera duduk bersama untuk 
membahasnya. 

    Budi Tryaditia     05 Agustus 11:05 

Mau jualan independen, komunis, liberal, nasionalis, demokratis,dsb,, terserahhh, ujung2nya 
juga partai. .Tapi gak usah ganggu2 mahasiswa.. Saya udah bilang alumni/senior itu mau 
independen atau tidak itu urusan pribadi.. Yang penting gak usah ganggu2 mahasiswa.. 
Nyor SH : ya memank baiknya seperti itu.. Biar mereka bersepakat mau seperti apa.. 

  Soekma Hidayat     05 Agustus 11:30 

 Sejauh ini antar organisasi mahasiswa lokal "generasi baru" setahu saya belum pernah 
ketemuan secara formal, barangkali sekarang momen yang tepat. Vivat Mahasisiwa! 
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  Bambang Budianto     05 Agustus 11:31 

Saya juga mahasiswa lho... (kuliah lagi)... he3x 

    Chossie Keoki      05 Agustus 13:11 
 
Waduh.... kenapa jadi runyam begini? 
Yang mau jualan siapa? Jualan apa? Kalau jualan tapi gak ada yang mau beli kan juga gak 
ada yang dirugikan. Kalau independen kan gak usah dijual atau dibeli, karena memang 
sudah punya dari dulu? Dan kalau sudah punya kenapa harus beli yang lain? Dan siapapun 
boleh jualan di era bebas seperti sekarang, era bebas "hasil perjuangan " mahasiswa. Karena 
itu jangan gusar untuk menikmatinya. 
 
Mahasiswa yang mana yang diganggu? Lalu alumni yang mana yang mengganggu? Seperti 
apa dan karena apa mahasiswa terganggu? Bukankah mahasiswa dari dulu memang 
terganggu? Dan karena mereka terganggu, kemudian mereka "bergerak"' Jika mahasiswa 
tidak terganggu dan tidak bergerak, apa mungkin negeri ini punya catatan sejarah 
pergerakan mahasiswa? 
 
Jangan terjebak dalam retorika independensi "warisan sejarah", karena sebagai mahasiswa 
dan sebagai anggota organisasi mahasiswa lokal, maka independensi hanya "memenjarakan" 
kita sesaat. Sesaat karena status kita diatur dalam konstitusi (AD/ART) yang mengatur hak 
dan kewajiban anggota. Setelah lewat masa itu maka "jeruji independen" itu terbuka lebar 
bagi siapa pun. Oleh karenanya jangan gusar jika disekeling kita "banyak jualan" karena 
pada saat yang sama independensi kita teruji. Jika gusar akan "ujian dari dalam", bagaimana 
mahasiswa akan mampu menghadang badai diluar yang tengah menerba perjalanan bangsa 
ini? 
 
Seperti yang pernah saya katakan pada saat LTC PMB beberapa waktu yang lalu; "...Jangan 
hiraukan apa yang di deklarasikan di Jakarta pada Januari yang lalu, .....FORKAS bukan 
SOMAL! Yang SOMAL itu PMB, IMADA, CSB, IMAYO, IMABA, MMB, GMS dan IMAPON" . 
FORKAS itu adalah paguyuban dari segelintir anggota luar biasa atau alumni dari 
ORGANISASI anggota SOMAL. Mereka tak mungkin bisa dan mampu mempengaruhi apalagi 
mengganggu SOMAL, karena mereka juga berasal dari "tempat" yang sama, mereka juga 
memiliki pengetahuan yang sama tentang organisasinya masing-masing. Mereka hanya ingin 
"tetap berkumpul" bergaul antar mereka dalam "romantisme kemarin".  
Mereka tak akan jualan di SOMAL, karena mereka tahu bahwa suara SOMAL belum cukup 
satu kursi di parlemen. Dan mengapa mereka membuat kumpulan sendiri, karena SOMAL 
nya tidak menyediakan sarana untuk itu. Bahwa mereka berharap suatu saat SOMAL bisa 
"hidup atau bangkit" kembali, maka itu adalah sebuah keinginan yang lumrah, karena 
mereka punya kenangan indah pada SOMAL dan ingin merasakannya kembali. 
Jadi jangan gusar, SOMAL adalah kalian, bukan kami. 
Kamshia 
Chossie, imada 2446/'74 
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   Budi Tryaditia     05 Agustus 16:37 
 
Bang Chossie tolong dilihat secara keseluruhan.. Masalah jualan kan baru muncul di akhir.. 
Coba lihat lagi siapa yang bahas2 partai?? Maksud saya itu kan perumpamaan kalau ada 
yang mau. .Jualan  sih bebas, tapi kalo mau jualan di lapak orang lain gak pake izin kan 
yang punyanya juga bisa naik pitam, contohnya..yang diawal dikhawatirkan adalah 
penggunaan unsur, nama "SOMAL" selain yang memiliki otoritas (contoh ada di postingan 
sebelumnya).. 
Excess yang mungkin terjadi adalah kecurigaan seperti ini (acara diskusi kemaren)... Kenapa 
ini bisa terjadi?? Apa cukup dengan "kebetulan saja".. Dari awal saya bilang, hal ini bukan 
untuk kita saling berpandangan negatif satu sama lain, tapi menjaga pemikiran kritis kita 
.Nah setelah dipikirkan bahwa penggunaan unsur SOMAL selama ini terlalu rentan menurut 
saya. .Berdasarkan kejadian empiris yang terjadi ternyata SOMAL belum menjadi lokomotif 
mahasiswa seutuhnya.. Lantas kalau mahasiswa belum membutuhkan tidak perlu dipaksakan 
untuk ada..  
Acara kemaren,FGD ini, milis SOMAL buah karya siapa?? Apa mesti seperti itu caranya 
merangsang mahsiswa? ? Kalau iya,jujur saya bingung membedakan mani awal ditanyakan 
"Yang mau jualan siapa? Jualan apa?", di akhir mengatakan "Mereka tidak akan jualan di 
SOMAL, karena mereka tahu bahwa suara SOMAL belum cukup satu kursi di 
parlemen"..mmmm, paradoks buat saya..terlalu sempit kalau hanya mengaitkan SOMAL 
untuk kursi2 di parlemen.  Sama halnya terlalu sempit memandang apa itu manusia. .Saat   
ni saya berstatus alumni  (menurut AD/ART PMB) seperti Bang Chossie dan  alumni lainnya 
,"SOMAL adalah MAHASISWA, dan akan selamanya milik MAHASISWA" -salam- 

 

   Budi Tryaditia     05 Agustus 16:46 
 
 Saya sangat senang kita semua bisa berkumpul pada acara di Kemang kemaren.. Hanya 
ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan pikiran saya..hanya itu..  
 
 

    Aam Muharam Prawiranata Te'a     06 Agustus 11:46 

Saya ingin lebih memperjelas kenapa Bung Chossie mengatakan bahwa para mahasiswa 
Organisasi Mahasiswa Lokal tidak usah hirau dengan dideklarasikannya FORKAS. Saya 
mempunyai cerita sbb: Empat hari menjelang Hari Ulang Tahun SOMAL dibulan Juni 2010, 
beberapa veteran (saya memakai istilah ini karena ada yang mengatakan bahwa istilah 
"alumni" adalah salah) IMADA,GMS,PMB, IMAYO, bertemu di jalan Senopati, Jakarta, tempat 
para veteran IMAYO yang berdomisili di Jakarta berkumpul. Mereka bersepakat ingin 
memperingati hari jadi tersebut, walau waktunya sangat sempit .Kami para veteran 
ini,seakan merasa berdosa bila hari kenangan itu berlalu begitu saja .Pendek cerita, HUT 
akhirnya berjalan sesuai rencana dengan pendatang yang berjibun. Dari para mahasiswa 

http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=1459431376&mid=4a5b6f6G5af350c035b6G795e41G96&bcode=GaSInb5V&n_m=chossie%40cbn.net.id
http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=1459431376&mid=4a5b90aG5af350c035b6G795e41G96&bcode=GaSInb5V&n_m=chossie%40cbn.net.id
http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=1397035755&mid=4a6c445G5af350c035b6G795e41G96&bcode=xnFMOjgi&n_m=chossie%40cbn.net.id
http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=1459431376&mid=4a5b6f6G5af350c035b6G795e41G96&bcode=GaSInb5V&n_m=chossie@cbn.net.id
http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=1459431376&mid=4a5b90aG5af350c035b6G795e41G96&bcode=GaSInb5V&n_m=chossie@cbn.net.id
http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=1397035755&mid=4a6c445G5af350c035b6G795e41G96&bcode=xnFMOjgi&n_m=chossie@cbn.net.id


yang hadir ada BP IMADA, karena tempat penyelenggaraan kebetulan di kota yang sama. 
Namun seketika kami terhenyak setelah mendengar bahwa ternyata ada anggota mahasiswa 
yang protes dan menyatakan keberatannya atas penyelenggaraan tsb. Pada saat itulah kami 
para veteran merasa,seperti apa yang dikatakan Chossie,rasa tidak lagi mempunyai tempat 
di SOMAL.Kami naif, karena mengira HUT SOMAL bisa diadakan oleh semua stake holders-
nya tanpa harus minta izin,persis seperti HUT 17 Agustus yang diadakan oleh RT/RW tanpa 
permisi ke Pemerintah Pusat. Itulah sebenarnya latar belakang timbulnya pikiran untuk 
membentuk FORKAS, wadah, paguyuban, dengan organisasi cair yang diikat sekedar oleh 
program silaturahmi. Yang tadinya dibentuk dengan pengharapan semoga jelas ada 
diferensiasi dengan SOMAL.Salam. 

   Sritomo Wignjosoebroto     06 Agustus 12:20 

 Bagaimanapun seperti apa yang diceritakan Bung Aam diatas ada kata kunci yang saya 
tangkap yaitu "sense of belonging" terhadap nasib hidup tak hendak matipun segan dari 
SOMAL. Hal yang sama kita jumpai apa yang telah diperbuat dengan senior2 IMADA lewat 
Ahoi Club telah mencoba menghidupkan IMADA, Senior2 PMB dengan PMB Reborn, Senior2 
GMS dengan GMS Returns, Senior2 IMAYO dengan Imayo Bangkit/Evergreen, Senior2 MMB, 
dst. Yang namanya nostalgia dan tanggung jawab moral tentunya jangan terlalu 
dipersepsikan sebagai bentuk "intervensi", apalagi ingin menghidupkan organisasi untuk 
kepentingan pragmatisme politik jangka pendek. Saya yakin senior/seniorita SOMAL yang 
aktif berkontribusi dalam berbagai upaya untuk melahirkan kembali organisasi mahasiswa 
lokal di masing2 kota (Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogya dan Bogor) tetap dilandasi dengan 
semangat yang sama pada saat para founding fathers PMB, IMADA, GMS, MMB, IMAYO dan 
MMB mendirikan organisasi-2 ini 40-60 tahun yl. Bagi saya SOMAL sendiri bukanlah 
"ORGANISASI", tetapi hanya sekedar "Sekretariat Bersama" sebagai simpul dari sebuah 
jaringan kerjasama (network). FORKAS? Anggap saja ini "SOMAL-Plus" yang beda dengan 
SOMAL 65. Apakah pemberian nama ini sah atau tidak juga sulit untuk didiskusikan, karena 
tidak begitu jelas siapa pemegang hak paten atas MERK ini. Sama pusingnya dengan kita 
saat mencermati pecahnya beberapa organisasi masa/politik seperti adanya HMI vs HMI 
MPO, PDI vs PDIP atau Persebaya Divisi Utama vs Persebaya 1927. Insya Allah kita tetap 
guyub dalam satu wadah kesatuan sesuai dengan motto kita "we live on a big & happy 
family". Amin. 

   Dhimas Pangeswara      06 Agustus 16:02 
 
 Saya senang, karena diskusi semakin seru, tapi saya akan sangat sedih bila perdebatan di 
facebook ini bisa membuat jarak diantara kita. Semoga sih tidak! 
Namun sayang, perdebatan yang seru dan positif ini terjadi di dunia maya. Lagi pula bukan 
dilaksanakan secara formal oleh organisasi mahasiswa lokal. Karena bila perdebatan ini terus 
berlanjut, kian panjang dan berlarut-larut. Energi kita akan habis, tapi tidak menghasilkan 
suatu keputusan apapun. Apalagi perdebatan ini pesertanya bukan pemilik suara yang sah 
organisasi mahasiswa lokal, tapi para mahasiswa dan para alumni. Karena itu, bila terus 
berlanjut saya pribadi "kuatir" diskusi di fb ini hanya jadi saling lempar ide, membela ide, 
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adu argumentasi...akhirnya hasilnya pepesan "kosong." 
Saya mengimbau, mari kita saling berbaik sangka. Bila ada hal-hal yang "mengganjal" dihati, 
dibuatlah suatu forum pertemuan membahas hal tersebut. 
Dulu, tahun 90-an, hanya ada organisasi lokal yang yang di Jakarta dan Bandung (PMB, CSB 
dan IMABA dan IMADA). Sekarang saya senang, organisasi lokal di Surabaya, Yogya dan 
Bogor hidup dan bangkit lagi. Artinya saya makin banyak teman, saya senang! Bukankan 
makin banyak teman semakin baik? Semoga saja hubungan kita kita baik dan mesra, tidak 
ada kecurigaan diantara kita. Bilapun ada sedikit ganjalan, kita dengan dewasa dan bijak 
bisa menyelesaikannya. Semoga (Dhimas P -IMADA 2596/83) 
 

   Soekma Hidayat     06 Agustus 16:03 

 Waktu saya minta komennya Sdr Bambang Budianto (kreator group ini) bahwa ada yang 
gerah gdn penggunaan nama SOMAL, maka inilah komennya :"Saya rasa tidak apa2. Bagi 
saya itu hanya tempat kumpul2 di FB, siapa saja bisa datang dan pergi, sama halnya 
sekretariat anggota biasa (mahasiswa) dan alumni ... bebas datang dan pergi...biar mereka 
tambah kritis...kalau sepi kan FBnya gak rame" 

   Didiet Budi Adiputro     06 Agustus 16:20 

 @DP: dulu Soekarno , Hatta, Sjahrir, Natsir, Yamin dll juga berdebat begini nyor.. meskipun 
mereka belum secara formal memegang jabatan negara. :) 

    Chossie Keoki     06 Agustus 19:05 

........  Karena itu, bila terus berlanjut saya pribadi "kuatir" diskusi di fb ini hanya jadi saling 
lempar ide, membela ide, adu argumentasi...akhirnya hasilnya pepesan "kosong."....onde 
mande.... 
Yang pertama; Jangan pernah kehabisan energi untuk membicarakan sesuatu yang 
diperkirakan akan menghasilkan kebaikan bagi banyak pihak, karena mereka yang takut 
kehabisan energi tempatnya di Jeruk Purut atau Tanah Kusir. 
Yang kedua; Tempat ini memang bukan hanya untuk "pemilik suara" saja, karena di tempat 
ini disediakan untuk yang punya ide/gagasan, jika gagasannya baik maka harus dibela, 
kemudian gagasan atau ide atau pendapat itu sebagai mahasiswa atau "kaum terdidik" maka 
ia harus dibela dengan atau secara argumentatif. Karena itu harus dibiasakan untuk bergaul 
dengan pikiran dan bertransaksi dengan argumen sebagai nilai tukar. 
Yang ketiga; Jangan sepelekan "obrolan" seperti ini di dunia maya. Ingat kasus Prita, 
bagaimana OBAMA ketika kampanye, Revolusi Seribu Bunga di Kairo yang menggulingkan 
Mubarak serta revolusi-revolusi selanjutnya di Timur Tengah? Jadi jangan sepelekan si 
MAYA!  
Yang keempat; Ditempat ini memang hjarus yang informal, karena yang formal tempatnya 
pasti bukan di sini. Dari hal informal ini kita berharap semua peserta "obrolan" ini akan tiba 
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pada dataran berpikir yang sama. Bayangkan berapa biaya yang harus di rogoh dari kocek 
kita untuk bertemu dan membicarakan hil-hil ying mistihil seperti ini kalau harus bertatap 
muka? 
Yang kelima; Yang sedang di"gunjingkan" adalah sebuah hal besar yang menyangkut 
"kepentingan" banyak orang, kita tidak sedang membicarakan "bumbu masak", oleh 
karenanya hasilnya pasti bukan "pepesan kosong" karena paling tidak di dalam pepesan 
pasti ada si MAYA. 
Pikiran yang dilontarkan dalam "obrolan" ini saya yakin bukan untuk MERUWET, apalagi 
MERUWAT namun semua berkeinginan untuk MERAWAT. 
Kamshia 

Chossie, imada 2446/'74 

   Sritomo Wignjosoebroto     06 Agustus 23:18 

 Lawan berdebat/diskusi adalah kawan berpikir ... semua aksi pasti dimulai dari omongan. 
Simpulannya, tidak ada yang sia-sian dari apa yang telah kita obrolkan disini dan selama ini. 
Just moving forward, folks! 

    Ade Rachman     07 Agustus 0:09 

Jujur .. Lepas dari Kiprah FORKAS yang positif..saya malah aneh dengan kata Alumni 
SOMAL..(?)  Apakah tidak ada kata yang lebih pas. .Karena SOMAL tidak pernah pounya 
alumni dia hanya sekretariat Bersama.. Masing-masing organisasi anggota SOMAL yang 
punya anggota Alumni.. Tapi..gak jadi masalah lah..cuma.. si Mahasiswanya kebingungan.. 
!(VIVAT SOMAL) 

    Aam Muharam Prawiranata Te'a     07 Agustus 14:55 

Dhimas, jangan khawatir bahwa berdiskusi akan membikin jarak di antara kita. Amir 
Karamoy malah bilang, justru hal itu sudah menjadi ciri SOMAL, malah terkadang keras. Hal 
itu mungkin karena bawaannya, mereka bukan hanya independen secara organisatoris, 
tetapi juga secara individual, susah diatur,tapi ngangenin, he,he.  Jangan pernah takut ber- 
argumentasi sejauh mengedepankan akal sehat.L agipula bukankah itu sebabnya kita 
berorganisasi. Coba lihat, dengan diskusi semacam ini maka terungkap hal- hal yang selama 
ini terpendam. Saya yakin semua beritikad baik, ingin membikin Organisasi-organisasi 
Mahasiswa Lokal menjadi kuat dan bisa bersatu serta suatu saat mempunyai wadah yang 
berskala nasional dan suaranya diperhitungkan semua pihak.Budi Tryaditia, Didiet, 
merupakan contoh dari angkatan muda kita yang memiliki pribadi dan keberanian untuk 
bersuara. Salam. 
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   Dhimas Pangeswara     07 Agustus 15:27 

 

 Nyor Aam Muharam Prawiranata Te'a, saya suka komentar Nyor yang bijak dan ngademin.  
Lagi pula, saya dalam membuat kalimat, kata-perkata biasanya sudah saya perhitungkan. 
Tapi mohon jangan dinilai kata atau alinea ungkapan saya. Nilailah apa yang ada dibalik 
ungkapan, bahas dan jadikan bahan diskusi.... 
Kemudian yang "saya harapkan juga", mari kita diskusi pada substansi permasalahan. 
Karena, bila kita asyik berdebat pada prihal diluar itu, "takutnya", kita akan melenceng 
jauh.... 
"Alangkah bagusnya", kalau peserta diskusi ini tidak "itu-itu-lagi", ada peserta baru dari 
masing2 organisasi mahasiswa lokal, apalagi peserta adalah yang masih berstatus 
mahasiswa, pasti seru.... 
"We always a big and happy family"...saya pinjam motto GMS. 

   Aam Muharam Prawiranata Te'a     07 Agustus 17:39 

 Nyor Ade, saya tahu bahwa pendapat itu disuarakan oleh mayoritas rekan rekan senior dari 
PMB ,dan itu memang mempunyai argumentasi kuat sendiri, yaitu bahwa di dalam AD/ART 
PMB disebutkan bahwa walau mereka sudah bukan mahasiswa, statusnya tetap disebut 
anggota (walau tidak mempunyai hak suara?).Artinya mereka tidak pernah jadi alumni PMB, 
apalagi alumni SOMAL yang bentuknya sekedar konfederasi. Tapi ada contoh bagaimana 
hebatnya silaturahmi di antara kita. Kang Joni Saleh dalam kesempatan memperingati HUT 
SOMAL di Hotel Kemang menyatakan, perbedaan pendapat tidak mengurungkan keinginan 
beliau dan para mahasiswa anggota PMB untuk datang dan meramaikan acara!. Menyangkut 
FORKAS sendiri, saya hanya mempunyai alasan praktis, para veteran yang gabungan dari 
Organisasi -organisasi Mahasiswa Lokal ini, suatu saat ingin membuat program silaturahmi 
berkesinambungan. Nah, lalu gabungan para pinisepuh ini namanya apa?. Menamakan diri 
SOMAL salah, karena itu milik mahasiswa. Jadi apa dong, akhirnya kita menamakan diri 
FORKAS. Nyor Ade,jangan salah, sampai sekarangpun, soal nama saja, masih pro kontra lho. 
Biasa, kalau enggak ,bukan SOMAL namanya he, he. Antara lain menyangkut sebutan 
FORKAS, ada yang mengatakan nama kok jelek amat sih,murahan, mengingatkan pada 
ormas kedaerahan tertentu, katanya. Nyor Ade, ok deh, kalau begitu, coba masukannya 
dong, agar hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi pengurusnya. Soal soal tadi, masih bisa 
dibicarakan, yang penting adalah intinya, yaitu: kita ingin tetap berkumpul dan 
bersilaturahmi .Salam. 

    Joeti Worotikan-Wahjoedi     07 Agustus 17:48 

Nyor Aam..........saya sangat setuju dengan komen ini...saluut lah.. 
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  Sritomo Wignjosoebroto     07 Agustus 21:03 

  What's a name ? Kita sering berputar-putar soal wadah (nama) yang akhirnya melupakan 
isi (program, aktivitas, anggota, dll). Bagi saya keduanya sangat penting dan berkaitan erat. 
Tidak bisa dipisahkan dan seharusnya diintegrasikan. Sekarang ini saya mengikuti sebuah 
organisasi profesi. Keanggotaannya bersifat individu. Organisasi profesi ini kemudian 
"nyantol" dalam tatanan jaringan kerjasama (network) dengan organisasi-organisasi profesi 
dalam skala regional (ASEAN) dan internasional/global. Dalam setiap events kegiatan 
semacam conference, seminar/simposium, dan kegiatan charities lainnya kita anggota bisa 
bebas berinteraksi satu dengan yang lain dalam wadah tadi. Dan dengan bangganya kita 
bisa mengatakan kalau kita ini juga bagian dari masyarakat dunia tadi. Karena ini ranah 
akademis dan bukan politis, orang tidak mau ambil peduli ... WE ARE THE WORLD !!! 

    Sastranegara ShogyAhma Atmawidjaja     08 Agustus 14:09 

Vivat SOMAL! :) Vivat FORKAS :) 

    Ade Rachman     08 Agustus 20:28 

Nyor..Aam, dulu diorganisasi kami pernah tercetus membuat organisasi Ikatan Alumni PMB, 
tapi terjadi pro-kontra, memang kalau mengacu kepada AD-ART kata-kata Alumni sangat 
berbeda sekali dengan Alumni dalam bidang Akademis..,kalau di Kampus katakata Alumni 
adalah mahasiswa yang sudah menyelesaikan kuliahnya pada PT tersebut , tapi di organisasi 
Extra semacam PMB pengertiaanya berbeda.pengertian .Alumni tersebut..adalah Anggota 
yang sudah tidak terdaftar di Perguruan Tingginya,tetapi masih bisa aktif di organisasi hanya 
tidak punya hak memilih dan dipilih. Jadi pembentukan Organiasi Alumni tersebut bisa 
dikatagorikan membuat organisasi di dalam organisasi. Akhirnya ide tersebut dikembalikan 
lagi ke wewenang para pengurusnya untuk mengakomodir..aktivitas Alumni.  Kalau DI 
SOMAL.yang saya tahu ini adalah sekedar bentuk Sekretariat Bersama yang tidak memiliki 
AD-ART..kalau tidak salah hanya berbentuk PEDOMAN saja.  

Saya salut sekali dengan ide kegiatan silaturakhmi berkesinambungan. dan saya mendukung 
penuh,. hanya maaf hak prerogatif membawa embel-embel nama SOMAL tetap ada di Badan 
Pengurus masing-masing Organisasi Anggota SOMAL ini yang perlu kita hormati bersama 
sebagai satu cara memberikan pendidikan keorganisasian bagi Yunioren kita. (tapi ini mudah 
kok tinggal dibicarakan lewat pertemuan para pengurus Organisasi masing2.) Saya tidak 
mempermasalahkan nama FORKAS. .buruk atau bukan..he..he..he..  walaupun 
mengingatkan zaman judi sosial undian dulu. .!saya hanya menyoalkan kata Alumninya.. 
mungki lebih cocok NAMA .FORUM KOMUNIKASI KELUARGA BESAR SOMAL.... VIVAT 
SOMAL.! 

http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=786634024&mid=4a89922G5af350c035b6G79fa41G96&bcode=xnFMOjgi&n_m=chossie%40cbn.net.id
http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=642022409&mid=4a988d0G5af350c035b6G7a913bG96&bcode=xnFMOjgi&n_m=chossie%40cbn.net.id
http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=1153360253&mid=4a9e1c9G5af350c035b6G7a913bG96&bcode=xnFMOjgi&n_m=chossie%40cbn.net.id
http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=786634024&mid=4a89922G5af350c035b6G79fa41G96&bcode=xnFMOjgi&n_m=chossie@cbn.net.id
http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=642022409&mid=4a988d0G5af350c035b6G7a913bG96&bcode=xnFMOjgi&n_m=chossie@cbn.net.id
http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=1153360253&mid=4a9e1c9G5af350c035b6G7a913bG96&bcode=xnFMOjgi&n_m=chossie@cbn.net.id


   Soekma Hidayat     08 Agustus 21:35 

 Di AD/ART GMS tentang keanggotaan, jelas disebutkan bahwa anggota yang sudah tidak 
berpredikat mahasiswa lagi berubah statusnya menjadi Anggota Luar Biasa yang hanya 
memepunyai hak bicara saja. Jadi intinya, predikat anggota GMS itu melekat seumur hidup, 
tidak ada istilah alumni karena GMS tidak pernah mengeluarkan sertifikat kelulusan, yang 
ada adalah senior dan yunior. Para senioren ini otomatis terhimpun dalam Keluarga Besar 
GMS dimanapun dia berada dan secara moral masih ikut bertanggung jawab terhadap 
kelangsungan hidup organisasi. Vivat! 

   Chossie Keoki     08 Agustus 22:21 

  Memang soal nama itu mengalami ―pergunjingan‖ yang cukup panjang, namun tak 
melelahkan, karena hanya dengan bicara kita dapat memahami pemikiran orang lain. 
Penggunaan kata alumni juga mengalami hal serupa, karena ada perbedaan penggunaan 
kata dalam mengkategorikan anggota organisasi yang sudah tidak berstatus mahasiswa. Dari 
beberapa AD/ART yang sempat saaya baca, misalnya IMADA, GMS dan PMB memang hal itu 
terjadi. IMADA dan GMS menggunakan Anggota Luar Biasa untuk memisahkan anggotanya 
yang sudah tamat atau yang sudah tidak lagi berstatus mahasiswa. Sedang PMB 
menggunakan Alumni (AD Pasal V butir E 1 b dan ART Pasal X butir 4) untuk membedakan 
status keanggotaannya. Namun dalam soal HAK, ketiganya dan mungkin seluruh anggota 
SOMAL menetapkan bahwa Alumni atau Anggota Luar Biasa tidak memiliki Hak Suara (untuk 
memilih atau dipilih). Dari perbincangan panjang di Jl. Senopati Jakarta diperoleh 
kesepahaman di antara peserta untuk menyebut ‖kumpulan‖ ini sebagai Forum Komunikasi 
Alumni Organisasi Anggota SOMAL. Karena peserta sangat sadar bahwa mereka bukan 
anggota SOMAL, karena yang menjadi Anggota SOMAL adalah organisasi mereka. Itu sudah 
jernih sejak awal, kenapa sekarang jadi pertanyaan, sya berpikir ini adalah konsekuensi dari 
jumlah peserta yang ikut dalam pertemuan itu hanya segelintir dari begitu banyak ‖alumni‖ 
organisasi SOMAL yang ada, dan itu pun hanya yang kebetulun berada dan dekat Jakarta. 
Jadi saya kira masih ada ‖pekerjaan rumah‖ yang belum dikerjakan oleh mereka yang hadir 
untuk ‖mensosialisasikan ‖kumpulan‖ ini. 
 
SOMAL adalah sebuah organisasi dengan bentuk Sekretariat Bersama yang berfungsi sebagai 
fasilitator dari kepentingan bersama, untuk itu ia harus memiliki ‖aturan‖. Sama seperti 
aturan yang dalam organisasi kita disebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, 
maka dalam SOMAL ‖aturan‖ itu disebut Pedoman dan Tata Kerja Organisasi untuk 
mendukung pelaksanaan kepentingan bersama. Dalam pengertian ini maka yang namanya 
Undang-Undang Dasar, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Pedoman Tata 
Kerja Organisasi adalah kumpulan aturan yang sering juga disebut dengan Konstitusi, dan 
semuanya sebagai Pedoman bagi para anggota untuk menjalankan organisasi. Sebaiknya 
sebagai sebuah organisasi maka Forum Komunikasi Alumni Organisasi Anggota SOMAL pun 
sebaik nya memiliki ‖kumpulan aturan‖ agar dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan 
seluruh kegiatannya serta menjelaskan tujuan serta kedudukannya. 
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Kalau soal nama Forum Komunikasi Alumni Anggota SOMAL yang kemudian disingkat 
menjadi FORKAS bukan PORKAS (sebab yang ini adalah undian Jadul), saya kira terserah 
saja mau jadi apa singkatannya yang penting Forum Komunikasi Alumni Anggota SOMAL 
tidak berubah, sebab itu sudah menjadi kesepakatan. Selain itu bagi saya, nama itu tidak 
selalu mencerminkan sikap. 
 
Kang Ade Rachman terima kasih untuk pandangannya dan sekedar dari apa yang saya 
ketahui dari perjalanan forum ini dan sekedar berbagi info. 
Kamshia 
Chossie, imada 2446/‘74 

    Soekma Hidayat     08 Agustus 22:53 

Saya yakin, para senioren itu tidak memilik tendensi apa2 kecuali sekedar mengaplikasikan 
haknya untuk berkumpul dan bersilaturakhmi, itu saja. Kalau mau dipolemikan terus ya gak 
akan ada selesainya, lagian sayang energi kita kan? 

   Sritomo Wignjosoebroto     09 Agustus 8:07 

 and Momok Sritomo W say ... Rambut sama hitam, pikiran beranekaragam ... Kepala sama 
botak, lain pula isi otak ... SO WHAT? Mari kita rawat keanekaragaman "hayati" ini sebagai 
kekayaan dunia akademisi dan kemahasiswaan di NKRI. Unity in Diversity, that's SOMAL ... 
Rumah kita sendiri ! 

   Aam Muharam Prawiranata Te'a     09 Agustus 11:10 

 Pada kesempatan pertemuan di Hotel Kemang, Bang Elias telah menawarkan bahwa 
tempatnya di Cikreteg (beberapa km dari Rancamaya) bisa dipakai oleh Keluarga Besar 
SOMAL untuk berbagai keperluan, baik itu pertemuan, outbond, training course, bahkan 
untuk menginap dengan daya tampung besar. Pada kesempatan itu pula, kami (ada Amir 
Karamoy ,Chossie, Amril), membicarakan tentang beberapa hal, antara lain mencetak buku 
dalam rangka menyongsong HUT SOMAL ke 50 ( mumpung beberapa pelaku sejarah masih 
ada) dan halal bihalal 1432 H. 

    Jonathan Worotikan     09 Agustus 11:15 

Salam dari senior Elias, tadi malam saya dan Emal Answer Kidz baru saja dari tempat beliau. 
beliau ingin sekali mengundang kita semua ke tempat beliau di Cikreteg untuk bersama 
berdiskusi tentang berbagai hal :) 

http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=1534141086&mid=4aa0396G5af350c035b6G7a913bG96&bcode=xnFMOjgi&n_m=chossie%40cbn.net.id
http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=786634024&mid=4aa856fG5af350c035b6G7a913bG96&bcode=xnFMOjgi&n_m=chossie%40cbn.net.id
http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=1397035755&mid=4aab072G5af350c035b6G7a913bG96&bcode=xnFMOjgi&n_m=chossie%40cbn.net.id
http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=713482747&mid=4aab184G5af350c035b6G7a913bG96&bcode=xnFMOjgi&n_m=chossie%40cbn.net.id
http://www.facebook.com/profile.php?id=1761483630
http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=1534141086&mid=4aa0396G5af350c035b6G7a913bG96&bcode=xnFMOjgi&n_m=chossie@cbn.net.id
http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=786634024&mid=4aa84d3G5af350c035b6G7a913bG96&bcode=xnFMOjgi&n_m=chossie@cbn.net.id
http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=1397035755&mid=4aab072G5af350c035b6G7a913bG96&bcode=xnFMOjgi&n_m=chossie@cbn.net.id
http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=713482747&mid=4aab184G5af350c035b6G7a913bG96&bcode=xnFMOjgi&n_m=chossie@cbn.net.id


   Aam Muharam Prawiranata Te'a     09 Agustus 11:56 

 Pada kesempatan pertemuan di Hotel Kemang, Bang Elias telah menawarkan bahwa 
tempatnya di Cikeretek ( beberapa km dari Rancamaya dan hanya satu jam dari gerbang tol 
Cibubur), bisa dipakai oleh Keluarga Besar SOMAL untuk berbagai keperluan, baik itu 
pertemuan, outbond, training course, bahkan untuk menginap dengan daya tampung 
besar.Pada kesempatan itu pula, kami (ada Amir Karamoy, Chossie ,Amril ),membicarakan 
tentang beberapa program, antara lain kemungkinan untuk mencetak buku dalam rangka 
menyongsong HUT SOMAL ke 50 ( mumpung beberapa pelaku sejarah masih ada) serta 
pelaksanaan Halal Bihalal 1432 H di tempat itu. Nah bagaimana kalau kita usulkan untuk 
diadakan dialog lintas Angkatan & lintas Organisasi Mahasiswa Lokal di tempat itu juga, 
dengan acara : mempersamakan persepsi diantara Keluarga Besar SOMAL untuk kejayaan 
Organisasi Mahasiswa Lokal di masa mendatang, atau thema semacam itulah, agar semua 
bisa menjadi terang benderang (meminjam istilah Ruhut Sitompul, he, he).Kalau ada 
response atas usulan ini,baik dari Senat/BP Organisasi Mahasiswa Lokal, dari Pengurus 
FORKAS dan Para Senior PMB, nanti kita utarakan hal ini kepada Bang Elias, karena 
kebetulan saya dan Chossie memang merencanakan untuk bertandang kesana dalam waktu 
dekat.Salam. 

   Saya     09 Agustus 12:05 

 Setubuh, eh 100% setuju. Saya siap turun gunung menggelandang. VIVAT SOMAL! Wass. 
SW. 
  

   Bambang Budianto     09 Agustus 12:16 

 Nginep nih... Asyikkkk :) 

 
 
 
Bambang Budianto (PMB), Joeti Worotikan-Wahjoedi (MMB), Chossie Keoki (IMADA),  
Subandrio Waluyo (.....), Aam Muharam Prawiranata (IMAYO), Jonathan Worotikan 
(MMB), Ardi Galung Pradana (IMAYO), Soekma Hidayat  (GMS), Didiet Budi Adiputro 
(IMADA), Rudianto Santoso (...),  Dhimas Pangeswara (IMADA), Bambang Waspodo 
‖Dudud‖ (GMS), Sritomo Wignjosoebroto (GMS), Budi Tryaditia (PMB), Sastranegara S.A.A. 
(IMADA), Ade Rachman (PMB) 
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Tentang SOMAL 
 

 

 

SOMAL 

Sekertariat Bersama Organisasi Mahasiswa Lokal  di Indonesia. Dideklarasikan di 
Jakarta pada tanggal 12 Juni 1965 oleh, Ikatan Mahasiswa Djakarta, Masyarakat 

Mahasiswa Bogor, Perhimpunan Mahasiswa Bandung, Corpus Studiosorum 
Bandungense, Ikatan Mahasiswa Bandung serta Gerakan Mahasiswa Surabaya. 

 
 

Organisasi Anggota SOMAL 
 

1. Ikatan Mahasiswa Djakarta (IMADA) 

2. Masyarakat Mahasiswa Bogor (MMB) 

3. Ikatan Mahasiswa Bandung (IMABA) 

4. Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB) 

5. Corpus Studiosurum Bandungense (CSB) 

6. Ikatan Mahasiswa Yogyakarta (IMAYO) 

7. Gerakan Mahasiswa Surabaya (GMS) 

8. Ikatan Mahasiswa Pontianak (IMAPON) 

 

Tri Pedoman Pokok SOMAL 
 

1. PANCASILA Landasanku 

2. Masyarakat sosialis Indonesia tujuanku. 

3. Loyalitas terhadap bangsa dan Negara. 

 

Landasan : Pancasila 

Azas : Kemahasiswaan, Kemasyarakatan 

dan Kenasionalan. 

Tujuan : 1. Menggalang potensi organisasi 

mahasiswa  lokal yang Pancasilais. 

2. Memperjuangkan tercapainya masyarakat 

Sosialis Pancasila (Sosialis Indonesia) yang 

adil dan makmur yang  tersusun dalam 

tata-cara Demokrasi Pancasila. 



Sekretariat  Bersama 
 
Yang dimaksud dengan bentuk organisasi ialah suatu bentuk yang dapat disamakan 
dengan Federasi dari   organisasi  mahasiswa lokal yang bebas, dan secara tetap 
mengadakan pertemuan untuk suatu tindakan dan kepentingan bersama. 
 
Dalam organisasi SOMAL tidak terdapat  suatu peleburan penyatuan dengan ikatan 
yang kuat. Tiap organisasi tetap bebas, hanya dalam mencapai tujuan  bersama 
menye laraskan tindakannya dengan musyawarah.  SOMAL mengkoordinir 
kepentingan bersama  dari anggota tanpa mengurangi hak kedaulatan  masing-
masing anggota secara individual. 
 

Organisasi Mahasiswa Lokal  
 
Yang dimaksud dengan Organisasi Mahasiswa Lokal adalah; Organisasi mahasiswa   
yang  mempunyai ruang lingkup hanya terbatas pada satu kota yang merupakan 
pusat perguruan  tinggi, serta tidak mempunyai  bagian/cabang di seluruh Indonesia. 
 
Organisasi ini tidak berdasarkan kesukuan, agama ataupun bagian dari satu 
golongan/partai politik dan dalam cara penerimaan anggotanya mempunyai 
keunikan/ciri khas tertentu. (Contoh: Jakarta, Bogor, Bandung, Yogya, Surabaya). 
 

Lembaga Organisasi 
 
Dalam Pedoman dan Tata Kerja Organisasi (AD-ART), diatur bahwa SOMAL memiliki 
3 (tiga) Lembaga yang menjalankan mekanisme organisasi. 
 
Sidang Paripurna, adalah organ tertinggi dalam SOMAL untuk  menentukan gerak  
organisasi sesuai tujuan . 
 
Sekretariat Jenderal, adalah Organ Pelaksana tertinggi yang dipimpin oleh seorang 
Sekretaris Jenderal dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal beserta aparat sekretariat 
lainnya. 
 
Sekretariat Daerah, adalah Organ Pelaksana di tingkat daerah dan dipimpin oleh 
Sekretaris Daerah beserta aparatnya. 
 
Sidang Paripurna digelar setahun sekali untuk menentukan gerak dan aktivitas 
organisasi selama setahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal 
beserta aparatnya di tingkat daerah, juga untuk mengangkat , memberhentikan dan 
menerima laporan pertanggungjawaban Sekretaris Jenderal. Sidang ini dihadiri oleh 
seluruh organisasi anggota  dengan delegasi yang diberi mandat. 
 



Jika dalam tahun berjalan terjadi sesuatu yang akan mempengaruhi jalannya roda 
organisasi, maka Pedoman dan Tata kerja Organisasi memberikan instansi lain bagi 
Sekretaris Jenderal untuk memanggil seluruh organisasi anggota dalam Sidang 
Khusus, dimana seluruh delegasi hadir dengan mandat dari organisasinya. 
 
Sekretaris Jenderal adalah anggota dari organisasi anggota yang dipilih secara 
demokratis dalam Sidang Paripurna yang dilaksanakan setahun sekali dan dihadiri 
oleh seluruh organisasi anggota. Tempat pelaksanaan Sidang Paripurna ditentukan 
dalam Sidang Khusus yang membahas hal tersebut. 
 
Sekretaris Daerah adalah anggota yang ditunjuk oleh organisasi anggota, untuk 
membantu tugas Sekretaris Jenderal melaksanakan kegiatan SOMAL di daerah yang 
bersangkutan. Khusus untuk Bandung, SEKDA dipilih oleh 3 (tiga) organisasi anggota 
yang berkedudukan di Bandung (PMB, CSB dan IMABA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Diambil dari Dokumen Chossie untuk materi Coaching mengenai SOMAL bagi Anggota Muda 
Ikatan Mahasiswa Djakarta (IMADA). 



Sekretaris Jendral dan 
Wakil Sekretaris Jendral SOMAL 

 
 

Periode 1965 – 1966 
Sekjend  : Ir. Hikmat (MMB) *) 
Wakil Sekjend : Ir. Elyas  (MMB) 
 
Periode 1966 – 1967  
Sekjend  : M. Ramly Soulisa (CSB) 
Wakil Sekjend : Micky J. R (CSB) 

 
Periode 1967 – 1968  

Sekjend  : Dr. Marsillam Simanjuntak(IMADA) 
 

Periode 1968 – 1969  

Sekjend  : Nuril Yunus (PMB) 
 
Periode 1969 – 1971 

Sekjend  : Ir.  Sidik Poernomo (GMS) 
Wakil Sekjend  : Didi Sunarwinadi (IMADA) 
 

Periode 1971 – 1972 

Sekjend  : Lili Asdjudiredja (IMADA) 
Wakil Sekjend :  Prof. DR. Ir. Chaidir Anwar  Makarim. (IMADA) 
 

Periode 1972 – 1973  

Sekjend  : Drs. Husni Thamrin  Sabirin (IMAYO) 
Wakil Sekjend : Drs. Amir Karamoy (IMADA) 
 

Periode 1973 – 1975  

Sekjend  : Sjailendra Malik alm. (CSB) 
Wakil Sekjend  : Drs.  Amir Karamoy (IMADA) 
 
Periode 1975 – 1976  

Sekjend  :  DR.Ir. Azrar Hadi (IMADA) 
 



Periode 1976 – 1977  

Sekjend  : Ir. Harry Santoso (alm)  (GMS) 
Wakil Sekjend : Teguh Esha (IMADA) 
 
Periode 1977 – 1978  

Sekjend  : Ade Supriadi Anwar .alm (CSB) 
Wakil Sekjend : George Eduard Kumontoy. (IMADA) 
 

Periode 1979 – 1980  

Sekjend  : George  Eduard Kumontoy. (IMADA) 
Wakil Sekjend : Marsjiddan Rasjid (IMADA) 
 

Periode 1980 – 1981  

Sekjend  : Sjafril Djajanegara (PMB) 
Wakil Sekjend : Dra. Henny Andries (IMADA) 
 

  Periode 1981 – 1982  

Sekjend  : Pendi P. Novtra (IMABA) 
Wakil Sekjend : Drs.  Ernst Rudolf (IMADA) 
 
Periode 1982 – 1983  

Sekjend  :  Ir. Moh. Selim (GMS) 
 
 
 
 
 
 
 
 

*) : Data selama ini tercatat Sekretaris Jendral SOMAL Periode 1965 – 1966 adalah Ir, Surachmadi 
(MMB). Dalam perbicangan sebelum Pelaksanaan Diskusi Panel ―Merawat REPUBLIK Dengan 
Kebhinnekaan‖ dalam rangka memperingati hari jadi SOMAL ke-46,  di Hotel Grand Jemang 22 Juli 
2011, Elyas (Wakil Sekjend SOMAL 65-66, mengatakan kepad Amir Karamoy, Syamsu Amril, Aam 
Prawiranata dan Chossie bahwa Sekjen SOMAL periode 65-66 adalah Ir. Hikmat. Namun dalam 
perjalanannya Ir. Hikmat tak dapat menjalankan fungsinya sehingga Ir. Elyas menjadi acting Sekjen 
SOMAL. Sedang Ir. Surachmadi adalah Ketua Badan Pengurus MMB saat itu. 

 



Berdiri karena Isu 
SOMAL,  Riwayatmu ini 

 
 

   ―Bubarkan organisasi-organisasi maha siswa yang tak berinduk‖ atau 
―Bubarkan HMI‖, demikian pernyataan yang sering dilontarkan  oleh kubu organisasi 
mahasiswa dengan orientasi Komunis  yang mendominasi PPMI (Perhimpunan 
Perserikatan Mahasiswa Indonesia) sebagai satu-satunya wadah organisasi ekstra 
universiter.  Selain menyerang HMI, CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa 
Indonesia, yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia) dan kawan-kawannya 
dalam PPMI juga menebar permusuhan dengan menyebut organisasi-organisasi 
mahasiswa lokal sebagai ―organisasi pesta, banci, rasialis, manikebuis, borjuis‖.  
 

Situasi di atas berawal dari lahirnya ―poros tengah‖ yang membawa akibat 
pemusnahan hak hidup bagi organisasi yang bukan menjadi onderbouw dari suatu 
partai atau golongan Nasakom. Nasakomisasi adalah dalih yang digunakan oleh 
CGMI sebagai proses dominasi politik dalam PPMI Pusat. Kondisi ini yang mendorong 
gugatan PPMI dan MMI yang tidak menerima keputusan KOTRAR untuk memberikan 
hak hidup bagi HMI. Kasus ini sangat popular saat itu dan berujung pada pembekuan 
PPMI Konsulat Bandung karena dianggap menyeleweng dari kebijakan PPMI Pusat. 
Sadar akan bahaya besar yang menghadang, maka dalam sebuah acara bersama 
IMADA dan PMB di Lido – Sukabumi pada 25-27 Desember 1964, yang juga 
dihadiri IMABA di sela-sela pertemuan melakukan pembicaraan guna menyikapi 
gerakan-gerakan  yang tengah dilancarkan CGMI cs. Pertemuan Lido  menghasilkan 
kesamaan pendapat bahwa :  organisasi-organisasi mahasiswa local harus 
bersatu. Pertemuan juga sepakat akan membicarakan lebih lanjut  tentang bentuk 
persatuan tersebut dalam pertemuan berikutnya. 
 

Situasi dan kondisi dunia kemahasiswaan dan politik semakin gawat dan 
mengkhawatirkan. Oleh karena itu, di sela-sela kegiatan pertandingan renang yang 
digelar oleh  IMABA, CSB, PMB, IMADA, HMB (Himpunan Mahasiswa Bandung)  dan 
Tirta Merta pada 23 - 24 April 1965 di Pemandian Centrum Bandung, kembali 
dilakukan pertemuan dengan pembicaraan yang lebih serius. Melalui diskusi yang 
cukup panjang di mana HMB  berhadapan dengan peserta lainnya  namun berhasil 
disepakati konsep Deklarasi.  Deklarasi yang memberikan pengertian kepada 
anggota-anggotanya  khususnya dan pemuda/mahasiswa Indonesia umumnya 
bahwa : pemuda-pemuda Indonesia adalah heroik, progresif,   revolusioner dan tidak 
boleh membedakan hak serta kewajiban  atas dasar golongan, keturunan, daerah, 
kepercayaan dalam mengemban amanat penderitaan rakyat. Deklarasi hanya  
ditandatangani oleh  CSB, IMABA. IMADA  dan PMB, karena HMB tidak hadir kembali 
pada saat penandatanganan. 

 
Konsolidasi terus dilakukan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan 

persatuan di antara organisasi-organisasi mahasiswa lokal.  Pertemuan  yang dihadiri 



CSB, GMD, HMB, IMADA, IMABA, MMB dan PMB kembali digelar di Bandung 
bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1965. Dengan mengalami 
beberapa hambatan serta keterbatasan waktu maka dengan segala kekurangan yang 
ada berhasil membuat Pernyataan Bersama yang isinya antara lain menyatakan 
bahwa : Di dalam menuju masyarakat sosialis Indonesia, setiap mahasiswa harus 
lebih giat menyumbangkan tenaga dan pikirannya di berbagai bidang dan berusaha 
sekuat mungkin menggalang persatuan yang progresif revolusioner dengan bertindak 
secara pandai dalam menyelesaikan kontradiksi yang ada di kalangan organisasi 
mahasiswa khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Pernyataan Bersama ini 
merupakan hasil maksimal yang bisa  dibuat dengan waktu yang sangat sempit, 
karena itu pertemuan sepakat untuk mengadakan pertemuan lanjutan. Disepakati 
MMB (Masyarakat Mahasiswa Bogor) sebagi tuan rumah dan mengusahakan agar 
dapat mengikutsertakan GMS (Gerakan Mahasiswa Surabaya).  

 
Bogor 30 Mei 1965, di salah satu ruang kuliah di kampus IPB (Institut 

Pertanian Bogor), berkumpullah dengan lengkap seluruh organisasi-organisasi 
mahasiswa lokal yang menjadi anggota PPMI dari Jakarta, Bogor, Bandung dan 
Surabaya. Utusan-utusan yang terdiri dari tokoh-tokoh kuat di kalangan 
kemahasiswaan saat itu menyebabkan pertemuan berjalan sengit dan alot dalam 
mengambil  atau membuat permufakatan. Permufakatan yang salah satunya 
menyatakan bahwa : Perlu segera diadakan Kongres PPMI yang ke-6  untuk 
menampilkan organisasi-organisasi massa mahasiswa di Indonesia. GMD (Gerakan 
Mahasiswa Djakarta) dan HMB tidak menandatangani  permufakatan ini karena 
perbedaan prinsip dan mencurigai kerjasama organisasi lokal ini berbau BPS (Barisan 
Pendukung Sukarno) yang saat itu sedang diganyang PKI . Yang akhirnya 
menghadapkan GMD dan HMB di satu kubu dengan CSB, IMABA, IMADA, CSB, MMB, 
GMS dan PMB di kubu lainnya. Pertemuan lanjutan dirancang dan memutuskan GMD 
sebagai tuan rumah. 

 
Jakarta 11 Juni 1965, pertemuan kembali dilanjutkan, sama seperti 

pertemuan Bogor 30 Mei 1965 pertemuan berlangsung sengit dan alot. GMD dan 
HMB berupaya menarik GMS ke dalam kubu mereka, namun gagal. Kubu ini tetap 
berkeras untuk tidak dapat menyatukan diri  dengan organisasi-organisasi lokal 
lainnya. Alasannya,  organisasi-organisasi tersebut  belum tegas pendiriannya dalam 
persoalan  manikebu, rasialisme, kontrarevolusi dan lain-lain. Gagal bersatu dengan 
GMD dan HMB bukan berarti ―jalan buntu‖ untuk mempersatukan organisasi-
organisasi mahasiswa lokal.  Pertemuan dilanjutkan di Jalan Palem  No. 45 
Menteng (sekarang Jl. Suwiryo). Di tempat ini, tepat pukul 03.00 wib tanggal 12 
Juni 1965 sebuah press-release  Pernyataan Bersama yang pada hakikatnya 
untuk menegakkan prinsip kerjasama antara organisasi-organisasi mahasiswa lokal 
yang didasarkan atas persamaan sifat dan perjuangan yaitu kesediaan meletakan 
kesetiaan selaku warganegara Indonesia kepada Bangsa dan Negara Indonesia dan 
bukan kepada diri sendiri dan/atau golongan-golongan. Pernyataan Bersama 
ditandatangani oleh Corpus Studio sorum Bandungense (CSB), Gerakan Mahasiswa 



Surabaya (GMS), Ikatan Mahasiswa Bandung (IMABA), Masyarakat Mahasiswa Bogor 
(MMB),  Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB), Ikatan Mahasiswa Djakarta 
(IMADA). Dan saat itu pula SOMAL (Sekretariat bersama Organisasi  Mahasiswa 
Lokal) resmi berdiri. 

 
Beberapa bulan setelah SOMAL berdiri, 30 September 1965 terjadilah 

peristiwa G-30-S PKI, kemelut politik menjadi lebih jelas siapa melawan siapa. Ketika 
seluruh elemen masyarakat mengutuk peristiwa tersebut, PPMI yang didominasi oleh 
CGMI justru berdiam diri bahkan seolah-olah melindungi tokoh-tokoh yang terlibat G-
30-S PKI. Melihat sikap PPMI terhadap peristiwa ini, SOMAL melalui wakilnya PMB 
dan MM yang mempunyai 6 suara, kembali mendesak agar segera diadakan Kongres 
ke-6. 12 Oktober 1965, dalam pertemuan terakhir SOMAL dengan Presidium PPMI, 
SOMAL kembali mendesak dan mengancam jika Kongres ke-6 tak dilaksanakan PPMI, 
maka SOMAL akan melaksanakannya. Namun ancaman tersebut tak digubris sama 
sekali oleh Presidium PPMI.  

 
 20 Oktober 1965, secara tiba-tiba SOMAL dipanggil oleh Menteri PTIP 

(Perguruan Tinggi Ilmu Pengetahuan), yang menyarankan agar SOMAL tidak 
berkeras untuk melaksanakan Kongres ke-6, dan SOMAL tetap pada pendiriannya.  
Jalan buntu dalam pertemuan hari itu, Menteri PTIP mengusulkan untuk 
mengadakan pertemuan lanjutan.  25 Oktober 1965 di Jl. Imam Bonjol 24 Jakarta 
Pusat (kediaman Menteri PTIP Mayor Jenderal dr. Syarif Thayeb), SOMAL dan 
Organisasi Mahasiswa Ekstra Universiter dari Jakarta, Bogor, Bandung dan Surabaya 
melakukan pertemuan lanjutan.  Perdebatan panjang dan sengit terjadi antara kubu 
yang mempertahankan dan kubu yang menganggap PPMI telah ―lapuk‖ (SOMAL cs). 
Tak ada kesepakatan dalam pertemuan, jalan kembali buntu, SOMAL dan Organisasi 
Mahasiswa yang menganggap PPMI telah ―lapuk‖ pada hari itu memprakarsai dan 
mendeklarasikan berdirinya K.A.M.I. (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) sebagai 
wadah baru Organisasi Mahasiswa dimana SOMAL menjadi salah satu Ketua 
Presidium dan tiap-tiap anggota SOMAL merupakan anggota Presidium. 

 
KAMI segera menghimpun kekuatan dan menetapkan program aksinya untuk 

menyikapi situasi yang saat itu semakin mencekam, dengan melaksanakan Rapat 
Kerja KAMI yang pertama di Jakarta  pada 11 – 14 Desember 1965.  Kondisi 
ekonomi semakin kritis, harga beras dan minyak tanah yang sangat mahal sehingga 
rakyat tak dapat memenuhi  kebutuhannya adalah agenda penting dalam Rapat 
Kerja  tersebut.  Hal lain yang menjadi perhatian dalam Rapat Kerja adalah bahwa 
situasi  saat itu adalah akibat  yang disebabkan oleh Pemerintah sendiri. Karena 
dalam situasi ekonomi seperti itu, Pemerintah masih terus menjalankan proyek-
proyek ―Mercu Suar‖ seperti Monumen  Nasional, Departement Store dengan 24 
lantai serta Stadion terbesar di  Asia Tenggara sementara rakyat kelaparan.   Situasi 
semakin kritis dengan kebijakan Pemerintah yang melakukan pemotongan nilai mata 
uang, uang lama Rp. 1.000.- menjadi Rp. 1.- uang baru. Rapat Kerja akhirnya 



memutuskan untuk melaksanakan Demonstrasi besar-besaran dan serentak di 
seluruh Indonesia pada tanggal 10 Januari  1966. 

 
10 Januari 1966 kemudian terkenal sebagai Hari ‖Kebangkitan Mahasiswa‖, 

Hari Kebangkitan Angkatan ]66, karena sejak hari itu mahasiswa menunjukan sikap 
dengan menentang Pemerintah. Demo hari itu diikuti dengan serentetan demo-demo 
yang lebih gencar dilakukan Mahasiswa  mengusung Amanat Penderitaan Rakyat 
(AMPERA) dengan menyuarakan 3 (tiga) tuntutan rakyat, kemudian dikenal sebagai 
TRITURA. Ketiga tuntutan tersebut adalah; 1. Bubarkan PKI, 2. Retool Kabinet, 3. 
Turunkan Harga. Namun, Presiden Soekarno mengabaikan  tuntutan Mahasiswa 
bahkan pada 21 Februari 1966 di Jakarta Presiden Soekarno melantik Kabinet 
baru. Selain banyak menteri yang tidak memenuhi aspirasi rakyat, Presiden Soekarno 
bahkan menendang Menteri Pertahanan  Jenderal A.H. Nasution  dari Kabinet, 
demikian juga dengan menteri-menteri lain yang anti PKI. KAMI menjawab 
tantangan itu dengan turun ke jalan melakukan demonstrasi. 

 
23 Februari 1966, Mahasiswa kembali melancarkan aksinya ke Sekretariat 

Negara untuk memprotes Kabinet baru. Mereka dihadang  resimen Tjakrabirawa 
pengawal Istana,  letusan senapannya mencederai Mahasiswa, 8 demonstran luka-
luka.  24 Februari 1966, Mahasiswa kembali ke Istana, mereka menghalangi lalu-
lintas di sekitar Istana dengan cara mengempeskan ban mobil yang melintas di sana 
sehingga lalu lintas menjadi macet dengan harapan dapat mencegah para Menteri 
memasuki kawasan Istana untuk pelantikan. Usaha ini gagal karena para Menteri 
menuju Istana dengan menggunakan helikopter. Peristiwa ini menelan korban jiwa, 2 
Mahasiswa tewas dan 11 lainnya luka-luka. Arief Rachman Hakim, mahasiswa 
kedokteran UI salah seorang korban tewas dimakamkan 25 Februari 1966. Akibat 
demo yang dilancarkan mahasiswa itu, maka tanggal 26 Februari 1966, Presiden 
Soekarno memerintahkan untuk membubarkan KAMI.  

 
8 Maret 1966, mahasiswa melancarkan aksinya ke Departemen Luar Negeri, 

kali ini gas air mata menghadang mereka, namun mahasiswa terus merangsek 
masuk dan merusak isi gedung. 10 Maret 1966, demo dilakukan ke Konsulat RRC 
dan membakar Kantor Berita Hsin Hua.  11 Maret 1966, Presiden Soekarno 
menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto melalui Surat Perintah yang 
kemudian dikenal dengan Super Semar (Surat Perintah Sebelas Maret).  12  Maret 
1966, Jenderal Soeharto mengambil kebijaksanaan dengan membubarkan PKI, 
tindakan yang selama ini ditolak oleh Presiden Soekarno. 18 Maret 1966, Jenderal 
Soeharto mulai melakukan pem bersihan  terhadap orang-orang yang dekat dengan 
ke kuasaan Presiden Soekarno saat itu, beberapa menteri seperti Dr.  Soebandrio, 
Chaerul Saleh serta Mayor Jenderal Achmadi ditahan. Selanjutnya Jenderal Soeharto  
bersama dengan Sultan Hamenkubuwono IX dan Adam Malik, kemudian dikenal 
dengan sebutan trium virate, menyusun Kabinet. 

 



Sekalipun belum puas karena belum sepenuhnya tuntutan mahasiswa 
tercapai,  mahasiswa menyokong kabinet baru, menurh harapan pada orde politik 
baru. Sekalipun harus membayarnya dengan ‖harga sangat mahal‖, karena 7 
mahasiswa mengorbankan nyawanya dan belasan mahasiswa luka-luka di berbagai 
daerah di Indonesia.  Sebagai imbalan dari perjuangan menumbangkan Orla, maka 
beberapa aktivis Mahasiswa anggota KAMI diangkat sebagai anggota DPR-GR 
Mereka adalah Fahmi Idris, Johny Simanjuntak, David Napitupulu, Mar‘ie 
Muhammad, Liem Bian Koen, Soegeng Sarjadi, Nono Anwar Makarim, Yozar Anwar, 
Cosmas Batubara dan Slamet Sukirnanto.  Mahasiswa masuk Parlemen, dan berbagai 
fasilitaspun mengikuti statusnya mulai hak-hak istimewa sampai mobil dinas. 

 
Rapat Kerja KAMI kedua  bulan Juli 1966 dilaksanakan setelah Sidang MPRS 

yang mencabut mandat Soekarno sebagai Presiden, membubarkan Kabinet Dwikora 
serta menyarankan untuk membentuk Kabinet AMPERA. Beberapa program yang 
dirumuskan dalam Rapat Kerja ini yang merupakan tugas besar dari perjuangan 
KAMI ke depan, antara lain;  Tugas menjaga demokrasi,  mebcegah kembalinya 
kepada situasi Orla,  berjuang terus tanpa mengenal lelah  untuk menegakkan hak-
hak azasi manusia. Tugas untuk ikut aktif dalam  pembangunan ekonomi,  
khususnya dalam ikut serta  membangun kembali daerah pedesaan,  dalam usaha 
meningkatkan produksi. Tugas dalam melakukan sosial kontrol, sehingga rencana 
pemilihan umum setelah bulan Juli 1968 dapat berlangsung dalam suasana  bersih 
dan bebas.  Tugas untuk menyelesaikan studinya secepat mungkin dan dengan 
demikian mempersiapkan diri sebagai pemimpin masa depan. Tugas sebagai ikut 
serta aktif  dalam proses modernisasi  dan bertindak sebagai pembangkit  harapan di 
kalangan rakyat tentang orde politik baru berdasarkan demokrasi (Yozar Anwar, 
PROTES KAUM MUDA,  PT Variasi Jaya- KARTINI Group, Jakarta, 198, hal. 572. 
Kelima tugas ini merupakan tugas yang sangat berat bagi KAMI, dan SOMAL pun 
terlibat aktif . 

 
Dalam 18 tahun  (1965 – 1983) perjalanannya, SOMAL banyak memberikan 

kontribusi bagi kehidupan kemahasiswaan, pendidikan serta politik di negeri ini. 
Setelah itu SOMAL 27 tahun tidur pulas (1983 – 2010), lebih panjang dari masa 
sadarnya, dan tak lagi peduli tentang Pernyataan Bersama atau Deklarasi. SOMAL 
tak punya peran serta sentuhan dalam pergolakan mahasiswa ketika melakukan 
perubahan-perubahan di negeri ini dalam upaya penegakan demokrasi. Jika berdiri 
karena isu maka mungkinkah dibangkitkan dengan isu? Di berbagai media, 
baik cetak maupun elektronik, kita kerap disuguhkan berita tentang sepak terjang 
Mahasiswa Indonesia saat ini. Apa yang terjadi di Makassar, Jambi dan di Sekolah 
Tinggi Agama Kristen Ambon adalah tindak kekerasan yang sama sekali jauh dari 
citra mahasiswa sebagai calon intelektual. Apakah peran Perguruan Tinggi telah 
bergeser, karena dari serentetan kejadian tersebut maka Perguruan Tinggi hanya 
akan menghasilkan generasi muda pemberang dan petarung hebat. Mungkinkah 
situasi ini sanggup menggetarkan nurani generasi muda SOMAL dan membangkitkan 
dari tidur pulasnya? Jika mungkin, maka siapa yang pantas membangkitkannya? 



 
VIVAT Academia, VIVAT Profesores, VIVAT SOMAL !!! 
 
Chossie (IMADA 2446/Thn. 1974) 
Ketua Umum BP IMADA 1976 – 1977 
Sek. Jend.  SOMAL 1979 - 1980 
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Mars SOMAL 
 

Inilah kisah di 
Empat buah kota 

Bogor, Bandung dan 
Surabaya serta Jakarta 

 
Menghimpun tenaga 

Kekuatan raksasa 
Di atas segala golongan 

Segala agama 
 

Hmmm... tuntut ilmu 
Cita, Cinta dan Canda 

Rela hancur dan 
Binasa untuk Negara 

 
 
 
Mars ini kembali dinyanyikan oleh anggota SOMAL untuk pertama kali –setelah lebih 
dari 27 tahun tak terdengar—pada Reuni Akbar 60 Tahun Masyarakat Mahasiswa 
Bogor tanggal 17 Oktober 2010 di AGRI PARK Cafe Bogor. 
 
Lirik dari Mars SOMAL ini saya peroleh dari salah seorang Seniorita MMB (saya lupa 
tanya namanya). Terima kasih Seniorita atas sumbangan Dokumen SOMAL yang 
sangat berharga ini. 
 
Chossie 
IMADA 2446/74 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORANDUM POLITIK SOMAL 
 

 

Sekretariat Bersama Organisasi Mahasiswa Lokal (SOMAL)  dalam Sidang 
pertamanya dari tanggal 20 sampai 23 Oktober 1967, telah mencetuskan 
memorandum politik, yang  terdiri dari bagian umum dan bagian khusus. 

 
Secara umum SOMAL mengkonstatir, bahwa situasi politik kini sudah sampai 

pada keadaan krisis yang dapat membawa  kehancuran perjuangan Orde Baru. 
 
Di segala bidang terlihat gejala-gejala restorasi atau pemulihan kembali 

mental Orde Lama. 
 
Di bidang politik terdapat kemacetan total  di DPR-GR;  bangkitnya kembali 

kekuatan perlawanan PKI dan ORLA melalui PGRS di Kalimantan Barat dan 
sebagainya. 

 
Di bidang hukum , ―Rule of Law‖  belum ada,  di pusat terutama di daerah-

daerah. 
 
Di bidang ekonomi, terasa kehidupan rakyat yang sangat buruk. 
 
Di bidang sosial,  terdapat gejala-gejala radikalisasi masyarakat, yaitu 

meningkatnya kriminalitas  dan prostitusi. 
 
Di bidang kebudayaan,  terlihat makin meningkatnya penyalahgunaan 

kebebasan pers dengan munculnya koran-koran kuning, khususnya pers pornografis. 
 
SOMAL melihat suasana frustrasi  di kalangan Orde Baru dan  bahkan juga 

perpecahan. 
 
Menurut SOMAL,  krisis  politik itu disebabkan oleh factor-faktor obyektif dan 

subyektif. 
 
Jalan keluarnya menurut SOMAL  dalam jangka pendek pembaharuan dan 

penyesuaian kembali struktur politik, pembersihan  Soekarno-Soekarno kecil, 
koruptor dan vested-interest dan re-edukasi mental masyarakat dari pengaruh 
indoktrinasi  rezim Orde  Lama. Dalam jangka panjang harus diadakan modernisasi. 

 
Mengenai masalah agama dikatakan, bahwa gejala-gejala pertentangan 

agama  itu bisa menghancurkan Orde Baru, sekurang-kurangnya  mengaburkan 
kontradiksi Orde Baru dan Orde Lama. 

 



Masalah agama dewasa ini tak perlu terjadi seandainya pemeluk agama 
masing-masing  menghormati hak kebebasan beragama, toleransi dan otonomi 
agama yang harus dijamin dalam UUD ‘45. Pemerintah dalam hal ini kurang 
membimbing baik secara preventif maupun represif. 

 
Dalam hal kenaikan beras dinyatakan, bahwa itu disebabkan karena 

Departemen Pertanian kurang mampu membuat program nasional yang kongkrit 
dalam mengatasi kekurangan beras. 

 
Mengenai DPR-GR, SOMAL berpendapat bahwa tambahan anggota sejumlah 

108 orang itu sebaiknya di-recall kembali untuk menjaga  kemurnian perjuangan  
wakil-wakil Angkatan 66/kekuatan-kekuatan Orde Baru. 

 
Mengenai KAMI,  SOMAL berpendapat bahwa  untuk menjaga kesatuan gerak 

dan kemurnian perjuangan KAMI sebagai pelopor Orde Baru, perlu adanya garis 
perjuangan yang jelas dan sama dari Pusat Hingga Konsulat-Konsulat dan 
Komisariat-Komisariat se Indonesia. 

 
Meningkatnya PGRS di Kalimantan Barat  menunjukkan bahwa Indonesia 

belum bebas dari komunisme  internasional. Dalam hal ini  perlu tindakan tegas 
pemerintah. 

 
Kehancuran PNI di beberapa daerah menunjukkan ketidakmampuan PNI 

dalam membersihkan diri dari unsur-unsur Orde Lama. 
 
Memorandum politik SOMAL  ditandatangani oleh Sekjen SOMAL Ramli 

Soulisa, Ahmad Tamrella (CSB),  Sidik Purnomo (GMS), Manan Wijaya (IMABA), 
Sjahrir (IMADA), Nirwan Siregar (MMB),  Zainal Arifin (PMB) dan anggota peserta 
M. Husni Thamrin Sabirin (IMAYO) dan Machmoeddin Bamawih (IMAPON). 
 
 
Harian KOMPAS 23 Oktober 1967 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Disalin dari Lampiran Buku, Yozar Anwar, PROTES KAUM MUDA Kisah Bubarnya PKI-Jatuhnya 
Soekarno-Tenggelamnya KAMI, hal. 209-230, Penerbit  PT. Variasi Jaya-Kartini Group, Jakarta, 
cetakan pertama April 1982) Chossie 



 

 

 

Bahwa sesungguhnya Mahasiswa Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan 
dari masyarakat dan bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila. 

Bahwa Mahasiswa Indonesia sebagai pemikir-pejuang serta pejuang-pemikir 
menyumbangkan Dharma Bhaktinya bagi tercapainya cita-cita perjuangan bangsa 

dan rakyat Indonesia. (MUKADIMAH Anggaran Dasar IMADA) 
 

Ikatan Mahasiswa Djakarta (IMADA), adalah sebuah organisasi mahasiswa ekstra 
universitas dengan ruang linkup lokal  Jakarta. Keanggotaannya terbuka bagi setiap 

mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi atau yang sederajat dan berada di wilayah 
Daerah Khusus  Ibukota Jakarta Raya.  Sebagai sebuah organisasi mahasiswa yang 

independen, maka IMADA tidak berorietasi pada  ideologi apapun, juga tidak 
mempertimbangkan suku, agama serta status sosial dalam setiap penerimaan 

anggotanya. 
 

IMADA adalah suatu organisasi Mahasiswa yang berazaskan Kemahasiswaan dan 
Kemasyarakatan.  IMADA bertujuan mempersatukan dan meningkatkan mutu 
Mahasiswa Indonesia sebagai pemikir-pejuang serta pejuang-pemikir dan 
memberi isi kepada kehidupan Mahasiswa sebagai anggota masyarakat bangsa 

Indonesia dengan berlandaskan dan berpegang teguh pada Azas dan Hukum serta 
tujuan Negara Indonesia  untuk mencapai masyarakat adil-makmur yang 

berlandaskan Pancasila. 
 

IMADA di dirikan oleh 24 mahasiswa di Jakarta pada tanggal 25 April 1955 untuk 
waktu yang tidak ditentukan. 

 

 


