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Catatan Editor:

Dari KUTU KUPRET Menjadi
KUTU BUKU dan Akhirnya
Menjadi KUTU LONCAT

Sebenarnya lebih enak membaca tulisan Mas Romi secara
langsung, tanpa harus diedit. Terutama artikel-artikelnya yang
merupakan jawaban atas pertanyaan para fans-nya di situs beliau
(RomiSatriaWahono.Net). Tulisan-tulisan Mas Romi terasa segar,
gaul dan cukup populis. Tentu saja ini merupakan cerminan dari
jiwa beliau sebagaimana kata Abul Hasan Ali Nadwi “kata adalah
sepotong jiwa”. Akan tetapi supaya Mas Romi terlihat lebih
terpelajar dan tereksplisitkan kepakarannya, maka saya edit
sedikit-sedikit disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang
baik dan benar tetapi tetap terasa enak. Kadang-kadang
pekerjaan saya hanya memiringkan saja kata-kata asing yang
belum sempat Mas Romi miringkan.
Kesederhanaan, adalah kata yang terasa sangat pas mewakili
keberwujudan Mas Romi, baik di alam nyata maupun di alam
baqa, eh... alam maya. Bahasa kesederhaan ini sering beliau pakai
dalam setiap show dalam keluruyan ilmiahnya maupaun dalam
tulisannya di alam maya. Sebuah persoalan teknologi yang
biasanya dibahas dengan bahasa eksposisi yang kaku dapat beliau
bahasakan kedalam bahasan yang sederhana bahkan mendekati
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“guyonan teknologi”. Jadi, kecanggihan Mas Romi adalah
keberhasilannya dalam menyederhakan kecanggihan. Mungkin
suatu saat kita dapat membuat sebuah program dengan
tersenyum atau mengaplikasikan software dengan terpingkalpingkal. Akankah gaya beliau ini akan berbalik menjadi “senjata
makan tuan” untuk sebuah demarketisasi kredibilatas beliau
sebagai ilmuwan? Mari kita wait and see saja.
Untuk merepresentasikan kesederhanaan yang lain, beliu
sering mengidentifikasikan dirinya dengan kutu kupret. Kutu
kupret bukanlah makhluk biologis, akan tetapi merupakan
makhluk sosiologis untuk menggambarkan sosok individu yang
berada dalam kelas terendah dalam masyarakat. Individu yang
tidak memiliki kekuatan (powerless) dan harapan (hopeless), atau
manusia tertindas dan ditindas (mustad’afin) menurut terminologi
Islam. Kita tahu bahwa Mas Romi bukan dari kelas sosial seperti
itu, akan tetapi ini adalah sikap keberpihakan beliau terhadap
mereka. Kutu kupret semakin menyeruak ke penatas kebudayaan
Indonesia ini tidak terlepas dari jasa Tukul Arwana melalui acara
Empat Mata.
Sekarang kita “kembali ke laptop” eh... ke Mas Romi. Dari
keberadaaan beliau sebagai kutu kupret menjadi “wong” seperti
sekarang ini tidak terlepas dari hasil belajar yang sangat keras
sehingga beliau mengistilahkannya dengan kata “perjoengan”.
Sebuah kata nostalgia yang tetap beliau pertahanakan untuk
membawa alam pikiran kita teringat kepada para pahlawan
pendiri republik ini. Minat beliau yang sangat rakus terhadap
berbagai bidang, yang tergambar dalam tulisan-tulisannya,
menjadikan Mas Romi sebagai kutu buku. Dan kalau kita
perhatikan sejarah atau peradaban manusia, melalui “kutu” yang
satu inilah tragedi “lingkaran setan” kutu kupret dapat dipotong
menjadi individu yang berdaya.
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Walaupun dunia Mas Romi adalah dunia maya, akan tetapi
beliau pelahap buku yang paling rakus. Dalam hal ini beliau tetap
menjadi kutu buku bukan kutu internet. Dahulu, pada tahun
delapan puluhan, memang ada seorang futurolog (tukang ramal
masa depan, jangan diartikan ilmu tentang ke-futur-an ya) yang
memprediksikan bahwa buku dalam bentuk tercetak akan
musnah, “buku sedang sekarat melepaskan nafas terakhirnya
ditelan gelombang elektromagnetik”, kata Miles M. Jackson dalam
artikelnya “The Future of Book in Electronic Era”. Ramalah rersebut
alhamdulillah tidak menjadi kenyataan. Malah sekarang ini
industri perbukuan semakin meningkat. Sepertinya, sampai kapan
pun buku tidak akan tergantikan oleh media elektronik, kedua
jenis media informasi ini saling melengkapi satu sama lain.
Berkaca dari kesuksesan orang-orang besar (Mas Romi jangan
ge-er dulu ya), program pemerintah yang paling pasti untuk
mengentaskan kemiskinan di atas bumi Indonesia—”karena tidak
sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”—adalah
beternak kutu buku atau membudayakan minat baca. Program
pemerintah yang selama ini digulirkan seperti JPS, P2K, dan BLT
adalah kontraproduktif. Dengan melihat kondisi psiko-sosial
masyarakat miskin Indonesia, diberikan uang sebesar apapun tidak
akan dapat mengangkat keadaan mereka. Bantuan yang diberikan
oleh pemerintah ibarat air yang disiramkan pada pasir, semua
diserap tanpa bekas. Melalui tulisan-tulisannya tentang budaya
masyarakat Jepang, Mas Romi telah bercerita banyak kepada kita
tentang pengaruh minat baca bagi kemajuan sebuah bangsa.
Dengan semangat bushido dalam membaca, pada akhirnya
Mas Romi dapat mentransformasikan dirinya dari kutu kupret
menjadi seorang kutu loncat. Jadi, kutu buku adalah sebuah katalis
untuk mengakselerasi transformasi kutu kupret menjadi kutu
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loncat. Yang saya maksud “kutu loncat” di sini adalah untuk
menggambarkan seorang individu yang memiliki multitalenta
sehingga bisa “berbicara” lebih dari satu disiplin ilmu pengetahuan
secara mendalam, atau dalam istilah yang sering disebut Mas Romi
adalah versatilist. Individu semacam ini jelas dapat hinggap di
medan apa saja, dapat loncat ke sana- ke mari, jadilah si kutu
loncat.
Kekutuloncatan Mas Romi ini dapat kita lihat sangat beragam
topik bahasan tulisan-tulisannya, tidak melulu Teknologi Informasi.
Dalam blog-nya dapat kita lihat berbagai pertanyaan yang diajukan
kepadanya tidak terbatas pada masalah komputer tetapi melebar
kepada berbagai problematika kehidupan terutama yang dialami
oleh para mahasiswa. Dengan demikian Mas Romi juga berperan
bukan hanya menjadi konsultan bidang komputer (IT) tetapi juga
dijadikan konsultan kehidupan, atau lebih tapatnya “dukun ilmiah.”
(Bagi Anda yang memiliki masalah jodoh ketik REG …. hehe). Itu
semua dapat dilakukan tidak terlepas dari berkat pengalamannya
yang banyak dalam melakukan keluyuran ilmiah.
Dengan melihat latar seperti di atas maka tidak terlalu heran
apabila Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah - Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (PDII- LIPI), tempatnya bekerja dan
berjoeang, sangat kesukaran untuk “mengandangi” Mas Romi.
Dan jangan dilupakan, Mas Romi pun, setelah didiagnosis, karena
kurang tidur (sekitar 3 jam setiap hari) dan terlalu banyak membaca
buku ternyata otaknya agak miring ke sebelah kanan, yang kadangkadang dihinggapi halusinasi yang berlebihan, dan karenanya dia
sangat doyan keluyuran ilmiah. Tentu saja ini kurang bisa ditolerir
oleh institusi semacam LIPI yang biasanya menggunakan ramburambu ilmiah yang cocok dengan orang-orang yang otaknya miring
ke sebelah kiri. Jadi, harap dimaklumi saja.
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PENGANTAR PENULIS

MERINDING DAN HERAN, begitulah perasaan saya ketika sahabat
saya, kang Herman menelepon dan menawarkan diri untuk
menjadi editor dan membukukan tulisan-tulisan saya di blog saya
RomiSatriaWahono.Net. Saya merasa tidak pantas dan saya
berharap penerbit tidak akan kesulitan balik modal kalau tulisantulisan saya dibukukan J Tujuan utama saya menulis di blog
sebenarnya adalah untuk bercerita pengalaman pribadi dan
menyampaikan pesan ke generasi muda, adik-adik pelajar dan
mahasiswa khususnya, bagaimana harus berdjoeang dalam
menempuh kehidupan di dunia yang semakin fana ini.
Kalau banyak penulis memiliki pemikiran, “supaya tulisan
lebih enak dibaca, maka menulislah dengan hati”, jujur saja
menurut saya ini tidak cukup. Saya sendiri selama ini berusaha
menulis dengan hati, kaki, kepala, badan dan berbaga bagian
tubuh saya yang lain dalam artian pengalaman mereka semua itu
dalam menempuh kehidupan, baik ketika jaman sekolah, kuliah,
kerja atau menjadi entrepreneur. Saya juga berusaha untuk
menulis dengan bahasa “manusia” yang baik dan benar.
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Tulisan saya juga kadang datang dari kegiatan sehari-hari
saya, tema diskusi seminar yang saya bawakan, nasehat guru SD,
SMP atau SMA saya, nasehat saya ke mahasiswa saya, nasehat
istri saya, nasehat anak saya, komplen terhadap layanan suatu
perusahaan, hasil baca buku atau jurnal, dari berbagai fenomena
yang aneh dan bahkan mungkin dari pengalaman tetangga saya.
Menulis di blog alias blogging, bagi saya adalah hobi, karir,
branding dan kehidupan saya.
Terima kasih untuk kang Herman yang sudah meluangkan
waktu mengedit tulisan-tulisan saya, istri saya yang selama ini
selalu sabar mendampingi saya baik dalam keadaan susah maupun
senang, anak-anak saya yang selalu memahami kesibukan
bapaknya yang sedang berdjoeang melakukan perbaikan ke
republik ini, para aktifis IlmuKomputer.Com dan Brainmatics.Com
yang pantang menyerah belajar dan menemani keangkuhan saya
yang tidak mau pulang sebelum jam dinding berdentang 12 kali,
tetangga-tetangga saya di perumahan Puri Gading Vila Besakih
yang selalu menyapa saya dengan hangat meskipun kadang saya
sendiri lupa nama teman-teman ;)
Terima kasih juga untuk keluarga saya di Semarang, bapak,
ibu, auk, dan juga yang menjadi tetangga saya dikna dan catur.
Juga terima kasih kepada keluarga istri, bapak mertua saya yang
datang ke Jakarta selalu pada timing yang tepat, misalnya pas
mobil sudah tidak dicuci sebulan atau mobil sudah kelewat
5000km dari waktu service J
Mudah-mudahan buku ini bermanfaat untuk teman-teman
dan adik-adik mahasiwa semua dalam menempuh kehidupan di
dunia, khususnya yang bergerak di bidang teknologi informasi.
Saya berharap bahwa perdjoeangan dan kerja keras kita semua
akan membawa republik ke arah kebaikan.
Tetap dalam perdjoeangan!
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Selesai magang dia presentasikan seluruh pengalaman yang
didapat. Para engineer Matsushita Electric menerjemahkannya
dengan penambahan part khusus dan melakukan perbaikan lain
pada mesin. Percobaan yang dilakukan akhirnya sukses. Dan
produk mesin pembuat roti tersebut akhirnya memecahkan rekor
penjualan alat perlengkapan dapur terbesar pada tahun pertama
pemasaran.
Ikujiro Nonaka membuat formulasi yang terkenal dengan
sebutan SECI atau Knowledge Spiral. Konsepnya adalah sebagai
berikut: dalam siklus perjalanan kehidupan kita, pengetahuan itu
mengalami proses yang kalau digambarkan berbentuk spiral,
proses itu disebut dengan Socialization - Externalization Combination - Internalization. Oh ya, saya pernah tulis artikel
tentang spiralisasi pengetahuan ini di IlmuKomputer.Com plus
dengan edisi yang berbeda juga saya masukkan ke Jurnal
Dokumentasi dan Informasi BACA yang diterbitkan oleh LIPI.
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1.

Proses eksternalisasi (externalization), yaitu mengubah
tacit knowledge yang kita miliki menjadi explicit
knowledge. Bisa dengan menuliskan know-how dan
pengalaman yang kita dapatkan dalam bentuk tulisan
artikel atau bahkan buku apabila perlu. Dan tulisantulisan tersebut akan sangat bermanfaat bagi orang lain
yang sedang memerlukannya.

2.

Proses kombinasi (combination), yaitu memanfaatkan
explicit knowledge yang ada untuk kita implementasikan
menjadi explicit knowledge lain. Proses ini sangat berguna
untuk meningkatkan skill dan produktivitas diri sendiri. Kita
bisa menghubungkan dan mengkombinasikan explicit
knowledge yang ada menjadi explicit knowledge baru yang
lebih bermanfaat.

3.

Proses internalisasi (internalization), yakni mengubah
explicit knowledge sebagai inspirasi datangnya tacit
knowledge. Dari keempat proses yang ada, mungkin
hanya inilah yang telah kita lakukan. Bahasa lainnya
adalah learning by doing. Dengan referensi dari manual
dan buku yang ada, saya mulai bekerja, dan saya
menemukan pengalaman baru, pemahaman baru dan
know-how baru yang mungkin tidak saya dapatkan dari
buku tersebut.

4.

Proses sosialisasi (socialization), yakni mengubah tacit
knowledge ke tacit knowledge lain. Ini adalah hal yang juga
terkadang sering kita lupakan. Kita tidak manfaatkan
keberadaan kita pada suatu pekerjaan untuk belajar dari
orang lain, yang mungkin lebih berpengalaman. Proses ini
membuat pengetahuan kita terasah dan juga penting
untuk peningkatan diri sendiri. Yang tentu saja ini nanti
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akan berputar pada proses pertama yaitu eksternalisasi.
Semakin sukses kita menjalani proses perolehan tacit
knowledge baru, semakin banyak explicit knowledge yang
berhasil kita produksi pada proses eksternalisasi.
KIAT MENGELOLA PENGETAHUAN
Sebelum terlalu ke langit, sebenarnya implementasi knowledge
management untuk diri kita sendiri bagimana yah? Paling tidak
jangan lupakan beberapa hal yang mungkin sepele seperti di
bawah. Saya sendiri menganggap bahwa kiat di bawah adalah best
practice knowledge management untuk individu.
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Atur dan rapikan file-file yang sudah kita download dari
berbagai situs, buat kategori yang baik, masukkan filefile ke dalan kategori tersebut. Buat aturan penamaan
file yang mudah mengingatkan kita dan mempermudah
pencarian kembali. Misalnya masukkan semuanya
dalam folder bernama References



Usahakan menuliskan segala pengalaman yang kita
dapat, dari hal sepele pengalaman mengurus kambing
untuk Idul Adha, pengalaman mengadakan workshop
di kampus, pengalaman memimpin BEM, tips dan trik
mendapatkan IPK yang baik, dsb. Ditulis dimana? Bisa
gunakan word processor, emacs, notepad atau
apapun. Supaya pengalaman kita bisa dimanfaatkan
orang lain, sebaiknya tulis di blog kita. Bahkan dengan
blog, proses SECI atau knowledge spiral yang diteorikan
Nonaka bisa kita implementasikan dengan mudah.
Seluruh kegiatan blogosphere dari blogging,
blogwalking, kategorisasi posting, trackback,
pingback, social networking, diskusi di kolom komentar
adalah proses SECI itu sendiri. Bagi saya pribadi,

blog RomiSatriaWahono.Net adalah aktualisasi diri,
kehidupan dan karir saya


Simpan dan rapikan segala tugas mandiri di kampus,
paper, artikel, laporan atau buku yang kita tulis, juga
jangan lupa tugas akhir. Buatlah backup secara berkala.
Semua karya kita adalah knowledge penting yang kita
miliki, menghilangkan mereka adalah menghilangkan
sebagian pengetahuan yang kita miliki. Saya sendiri
masih menyimpan semua tulisan yang saya tulis dari
pertama kali ikut konferensi di Jepang tahun 1997
(tingkat 2 program undergraduate) sampai semua
tulisan saya sekarang. Saya biasa menyimpan dalam
folder Publications



Catat semua track record kegiatan kita dan karya kita
dalam Curriculum Vitae (CV) kita. Jangan sampai ada
yang terlewat, buat supaya kita bisa mengedit secara
berkala CV kita dengan mudah. Sepele bagi kita belum
tentu sepele bagi orang yang merekrut kita nanti. Siapa
tahu kegiatan kita menjadi aktivis remaja masjid di
kampus malah menjadi poin tersendiri ketika kita masuk
ke perusahaan besar yang ternyata milik keluar kerajaan
Saudi … hehehe. Saya sendiri selalu meng-update CV
secara berkala , bagi saya CV bukan hanya untuk mencari
pekerjaan, tapi untuk mengelola dan mencatat seluruh
aktivitas kita selama hidup. Jadi tidak perlu heran atau
sirik kalau CV saya mencapai 36 halaman, soalnya
memang bukan untuk mencari pekerjaan. Saya biarkan
pekerjaan yang mencari saya. Lho kok bisa? Saya biarkan
google dan seluruh mesin pencari mengindeks CV saya,
maka tanpa perlu mencari pekerjaan, pekerjaan yang
akan memburu kita
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Maaf terlalu panjang nih. Mudah-mudahan teman-teman
semua semakin termotivasi untuk mengelola pengetahuannya
masing-masing. Ingat, tidak ada yang peduli dengan pengetahuan
kita, kecuali diri kita sendiri.
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Konflik Dunia, Perang, dan

Konflik politik di Rwanda tahun 1994 telah
menyebabkan 1 juta penduduk etnis Tutsi tewas
mengenaskan karena dibantai lawan politiknya
yang beretnis Hutu. Di belahan bumi yang lain
lagi, konflik di Korea juga menyebabkan jutaan
orang tewas. Lebih dahsyatnya lagi, konflik ini
menyebabkan terbelahnya Korea (yang sama

GAP SOSIAL

KONFLIK DAN PERANG telah terjadi dimanamana di seluruh dunia ini. Bumi yang terkotakkotak menjadi 192 negara dimana lebih dari 6
milyar manusia hidup didalamnya, ternyata
penuh dengan konflik. Konflik antar manusia,
antar golongan, antar etnis, dan antar negara.
Steven D. Strauss dalam bukunya menyatakan
bahwa dalam setengah abad terakhir, tidak ada
dari 192 negara di dunia ini yang tidak pernah
terlibat konflik. Setiap negara pernah
mengalami konflik baik dalam negeri maupun
luar negeri, satu kali atau bahkan lebih.
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sekali sama dalam bahasa, budaya, geografi dan agrikultur)
menjadi dua negara (Korea Utara dan Korea Selatan).
Kalau ditanya negara manakah yang paling banyak terlibat
dalam masalah konflik luar negeri setengah abad terakhir ini. Tidak
mengejutkan bahwa jawabannya adalah Amerika Serikat.
Disamping terlibat dalam 5 konflik dan peperangan penting abad
ini, antara lain dalam perang di Korea, Vietnam, Perang Dingin,
Irak dan Afganistan. Amerika juga terlibat dalam 3 invasi dan
serangan mendadak ke negara lain yaitu ke Laos, Kamboja dan
Libya. Kemudian juga terlibat dalam paling tidak 6 operasi
keamanan, yaitu ke Dominika, Lebanon, Somalia, Kosovo, dan
beberapa negara teluk. Terlibat dalam 2 misi penyelamatan di Iran
dan Mayagues, dan juga misi pengusiran pemerintah nasional di
Panama.
Negara berikut setelah Amerika, yang banyak terlibat dalam
masalah konflik antar negara adalah Israel. Setelah perang dunia
kedua selesai, paling tidak Israel terlibat dalam 6 peperangan dan
konflik. Yaitu perang kemerdekaaan (1948), perang Suez (1956),
perang 6 hari (1967), perang Atrisi (1967-1970), perang Yom Kippur
(1973), perang Lebanon (1982), dan yang sampai belum
terpecahkan adalah konflik dengan Palestina (1987-sekarang).
Menyusul kemudian Mesir, Iraq dan negara-negara lain dalam
wilayah Timur Tengah. Bagaimanapun juga, saat ini tidak ada
konflik dunia yang sedahsyat konflik di Timur Tengah [Strauss2002]. Baik dari perspektif akar permasalahan yang menyebabkan
konflik, tingkat kesulitan dalam mempertemukan pemimpinnya,
dan juga dari perspektif bagaimana metode yang tepat untuk
memecahkan masalah. Konflik di Timur Tengah juga merupakan
konflik yang paling berdarah, paling berbahaya dan paling banyak
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dipublikasikan oleh media massa. Campur tangan Amerika dalam
konflik di Timur Tengah semakin memperparah keadaan.

PENYEBAB KONFLIK
Ada beberapa faktor yang bisa kita analisis sebagai penyebab atau
paling tidak bisa memicu terjadinya suatu konflik.
Faktor pertama adalah karena ambisi untuk menunjukkan
eksistensi dan pamer kekuatan (power showing). Kalau Woodrow
Wilson mengatakan pada saat perang dunia pertama bahwa
perang yang dia lakukan ini bertujuan untuk mengakhiri semua
peperangan (war to end all wars). Dan George W. Bush
mengatakan bahwa perang melawan terorisme adalah perang
untuk menghapuskan kejahatan (wipe out evil). Pada hakekatnya
semua ingin mengakselerasi eksistensi diri dan identitas politik
(identity politics) di mata dunia internasional. Kemudian
mengklaim bahwa tindakan (negara) mereka sendirilah yang
benar. Faktor ini juga termasuk faktor penting penyebab konflik
politik (revolusi, kudeta) ataupun fenomena ethnic cleansing dan
genocide yang beberapa dekade ini cukup marak di dunia (SerbiaBosnia, Serbia-Kosovo, Tutsi-Hutu di Rwanda).
Kedua, konflik dan perang adalah bisnis model baru yang
sangat menguntungkan. Cukup mencengangkan bahwa Amerika
sebagai negara yang paling banyak terlibat konflik dan perang,
ternyata juga sebagai penjual senjata paling banyak di dunia. Iraq
sebagai musuh tetap Amerika dalam beberapa dekade ini
mencatatkan diri sebagai negara pengimpor senjata terbesar di
dunia. Tak bisa kita pungkiri bahwa perang adalah merupakan
bisnis besar.
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N egara Pengekspor
Senjata
(m ilyar dolar/tahun)
Am erika Serikat($18)
R usia ($4.5)
Perancis ($4)
Kuba ($2)
C ina ($2)

N egara Pengim por
Senjata
(m ilyar dolar/tahun)
Irak dan Iran ($6)
Arab Saudi($3)
India ($3)
Vietnam ($2)
Libya ($2)

Selain keuntungan dari penjualan senjata, kekayaan alam bisa
jadi daya tarik lain. Bukan suatu rahasia lagi bahwa Amerika juga
mengagendakan eksplorasi minyak dalam setiap keterlibatan
konflik dengan negara lain, khususnya negara dalam wilayah Timur
Tengah. Demikian juga dengan Australia yang “ada maunya”
dibalik dukungan terhadap kemerdekaan Timor Timur. Kini
pemerintah baru Timor Timur pusing dengan tuntutan Australia
perihal penentuan ulang batasan maritim dalam Timor Gap Treaty
1989, dan juga pembagian royalti masalah minyak di celah timor.
Faktor ketiga adalah faktor kemiskinan, ketidakadilan dan
gap sosial yang terlalu besar. Anthony Georgieff berargumentasi
bahwa pada era diatas tahun 1990, lebih dari 80% konflik dan
peperangan di dunia disebabkan karena faktor kemiskinan dan
krisis perekonomian [Georgieff-2000]. Negara miskin lebih besar
memiliki peluang konflik dibandingkan dengan negara kaya
(dengan perbandingan 3 banding 1). Sekjen PBB Kofi Annan, pada
waktu itu, menambahkan dalam salah satu pidatonya bahwa
selain faktor kemiskinan, adanya ketidakadilan dan gap sosialekonomi yang cukup besar termasuk penyebab konflik yang
penting.
Saya cukup terkejut dengan tulisan seorang jurnalis New York
Times bernama Barbara Crossette sekitar 4 tahun yang lalu
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[Crossette-1998]. Dia menyatakan dalam laporan tentang human
development bahwa 20 persen orang terkaya di dunia
mengkonsumsi 86 persen semua barang-barang dan servis yang
ada di dunia. Sementara kebalikannya 20 persen orang termiskin
di dunia hanya mengkonsumsi 1,3 persennya. Dan lebih
dahsyatnya lagi ditambahkan bahwa, 20 persen orang terkaya di
dunia tersebut juga menkonsumsi 45 persen dari seluruh daging
dan ikan, 85 persen dari seluruh energi, 84 persen dari seluruh
kertas, menguasai 74 persen dari seluruh jaringan telepon dan
87 persen seluruh kendaraan yang ada di dunia.
Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa tiga orang
terkaya dunia memiliki aset yang sekurang-kurangnya jumlah total
dari GDP (Gross Domestic Product) 48 negara berkembang.
Kemudian Swedia dan Amerika memiliki 681 dan 626 line telepon
untuk setiap 1000 orang. Di lain pihak Afghanistan, Kamboja,
Republik Kongo hanya memiliki 1 line telepon untuk 1000 orang.
Disamping menjadi masalah serius di Indonesia, ternyata
besarnya gap kaya-miskin ini juga merupakan pekerjaan rumah
bagi dunia. Kenyataan ini terus terang membuat pertanyaan
tentang kapan konflik di dunia ini akan berakhir semakin susah
terjawab.
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Indonesia

Ujian kembali melanda bangsa Indonesia
dengan belum berhasilnya membangun sebuah
bangsa dengan steady state yang hakiki, boleh
dikata sampai saat ini. Pada masa Soekarno

Mempererat Kohesi Sosial Antara Elemen Bangsa:

MERENUNGKAN KEMBALI perjalanan sejarah
perjuangan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. Sebuah perjalanan berat untuk
memulai babak baru kehidupan berbangsa dan
bernegara, setelah ratusan tahun menjadi
bangsa budak dan terjajah. 17 Agustus 1945,
sebuah tonggak sejarah telah ditancapkan.
Tonggak yang membawa implikasi bahwa
bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri, siap
untuk duduk berdampingan dengan bangsa lain,
dan siap dengan segenap elemen bangsa yang
ada untuk menuju ke kehidupan yang lebih
mapan.

REFLEKSI 57 TAHUN

Menengok Kembali ke Belakang
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elemen bangsa menjadi korban keegoisan suatu rezim yang
terobsesi untuk bersikap revolusioner dan anti-kapitalisme yang
berlebihan. Kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi tidak
tenang, perekonomian ambruk, kehidupan masyarakat semrawut,
masyarakat terbius masuk dalam pertikaian politik tanpa henti.
Pada masa Soeharto, rakyat kembali menjadi korban
keganasan sebuah rezim yang keliru dalam merenungi hakekat
steady state suatu bangsa. Mereka dipaksa untuk menikmati
ketenangan hidup yang semu. Ketenangan hidup dengan
penyunatan berbagai macam hak asasi manusia. Hak dalam
berdemokrasi, hak dalam beragama, maupun hak memperoleh
pendidikan politik yang sehat. Sistem ekonomi trickle down effect
yang diarsiteki rezim orde baru ternyata tidak efektif
diimplementasikan di republik yang masih banyak penganut
feodalisme garis keras. Pembesar dan orang kaya yang diberi
keleluasaan, merasa tidak ada kewajiban memberikan bantuan
untuk rakyat kecil dibawahnya. Akibatnya si kaya makin kaya, si
miskin makin menderita.
Setelah itu kepemimpinan republik silih berganti, dari Habibie,
Gus Dur dan saat ini Megawati. Borok-borok masa lalu belum juga
berhasil disembuhkan. Kalau tidak mau disebut malah menambahi
borok dengan penyakit lain yang lebih dahsyat. Mengobati penyakit
korupsi dengan korupsi baru, menambal nepotisme dengan
nepotisme baru, kolusi, kongkalingkong, kasak-kusuk dan lip service
untuk menipu rakyat yang semakin menjadi-jadi.
Menengok kembali hasil perjuangan panjang reformasi total
(total reform) yang digulirkan mahasiswa yang bergerak pada
tahun 1998. Hasil dan klasemen sementara saat ini adalah
berubahnya peta kekuasaan, naik peringkatnya kekuasaan
legislatif diatas eksekutif. Mudah-mudahan ini bukan hakekat
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reformasi yang kita inginkan, namun hanyalah awal dari suatu
proses panjang menuju ke arah perbaikan nasib bangsa dari
keterpurukan yang berlarut-larut.
Renggangnya Kohesi Sosial
Beberapa inti permasalahan yang ingin saya angkat adalah tentang
masalah renggangnya kohesi sosial (social cohesion, kerekatan
sosial) dikarenakan jiwa feodalisme yang masih mendarah daging
di kalangan rakyat Indonesia. Menjauhnya sang pejabat atau si
kaya dari orang yang ada dibawahnya. Dengan kata lain kohesi
sosial diantara elemen-elemen bangsa ini semakin lama semakin
merenggang, baik kohesi sosial dalam perspektif horizontal
maupun vertikal.
Ada pengamat yang menilai bahwa kita kejatuhan nasib
buruk mendapatkan warisan feodalisme jaman kerajaan. Pada
masa itu raja-raja dan bupati-bupati Jawa menguasai dengan
penuh penduduk dan juga tanah pertanian. Rakyat kecil tak punya
hak atas tanah, mereka hanya sebagai buruh dan budak. Bupati
memaksa rakyat bekerja keras untuk menyenangkan sang raja
dengan upeti berlimpah, sehingga kedudukannya tetap
terlindungi. Sikap arogan, menjilat, korupsi, kolusi, dan nepotisme
yang sudah mendarah daging berabad-abad lamanya, membuat
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) susah diberantas di republik
tercinta ini.
Di lain pihak, jargon kohesi sosial dalam perspektif vertikal
(perjuangan rakyat kecil melawan penguasa dhalim), kadangkadang dijadikan isu sesaat sebagai batu loncatan ke panggung
kekuasaan, kemudian dilupakan sama sekali. Penggagas teori the
loser democracy policy patut berbangga diri, karena ternyata
teorinya laku dipraktekkan di Indonesia. Orang-orang yang kalah
dan ada di bawah berteriak-teriak untuk mewujudkan demokrasi
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dan pemerintan yang bersih, tetapi setelah mendapatkan
kekuasaan malah meniru atau mencontoh orang atau
pemerintahan yang dulu dikritiknya. Tokoh-tokoh bangsa yang
mengklaim diri pendukung berat demokrasi, ataupun menempeli
nama partainya dengan jargon demokrasi pun tetap gemar
memakai teori ini.
Banyak analisa tentang kohesi sosial dengan perspektif horizontal,
dimana yang diutamakan adalah mengenai manajemen konflik antar
masyarakat [Malley-2000] [Siddique-2000]. Mengamati kondisi
Indonesia, sebenarnya konflik horizontal antar elemen masyarakat
bukan hanya disebabkan oleh kohesi sosial dalam perspektif horizontal
yang renggang. Bergolaknya daerah (aceh, papua, maluku, poso, dsb.)
saya pikir lebih banyak disebabkan masalah rendahnya kohesi sosial
dalam perspektif vertikal. Masalah pemimpin yang “lupa” akan janjinya,
masalah pemimpin yang “telmi” (telat mikir) terhadap keinginan
rakyatnya, pemimpin yang lebih memikirkan bagaimana
mempertahankan kekuasaan daripada bagaimana mensejahterakan
rakyat, dan pemimpin yang terlalu luas kekuasaannya.

SteadyState, Sebuah Mimpikah
Sebuah republik dengan steady state (masyarakat adil, makmur,
tenang, tentram dan sejahtera) bukanlah hanya mimpi, namun
merupakan sesuatu yang nampak di depan mata, asal ada usaha
maksimal untuk mewujudkannya
Tidak ada alasan bangsa indonesia tidak bisa bangkit dari
keterpurukan, dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah, 17
ribu lebih pulau-pulau yang berserakan di tanah air, dan juga
sumber daya manusia (SDM) yang malang melintang di seluruh
dunia (ingat human capital theory). Mudah-mudahan kita tidak
menjadi tikus yang mati dilumbung padi.
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Mempererat Kohesi Sosial
Pada bagian akhir abstraksi pemikiran ini, saya mencoba
merangkum sebuah usulan tentang beberapa beberapa usaha
untuk mempererat kohesi sosial anak bangsa.
Sosialisasi Filosofi Jabatan adalah Amanah dan Bukan Hadiah
Mempertinggi kesadaran terhadap filosofi jabatan adalah sebuah
beban yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan,
bukan nikmat yang diperoleh tanpa tuntutan. Lebih pas kalau kita
melakukan “ istighfaran”, bukan malah “syukuran” saat
mendapatkan amanah menjadi pejabat atau pemimpin.
Memperbaiki Akhlak dan Moral Terhadap Orang di Sekitar Kita
Marilah jujur terhadap diri sendiri, sudahkah kita memandang
dan memperlakukan orang disekitar kita dalam kedudukan yang
sama dan sederajat ? Apakah berkurang senyum kita apabila
berbicara dengan bawahan kita ? Apakah bertambah senyum kita
apabila bertemu dengan atasan kita ? Apakah kita sudah saling
tolong diantara teman kita ? Atau apakah kita malah saling
tendang dan timpuk diantara kita?
Hakekat apa yang ingin saya ungkapkan disini adalah senada
dengan apa yang Shopie Bessis rangkumkan dalam suatu tulisan
menarik berjudul from social exclusion to social cohesion [Bessis-1996].
Yaitu ajakan untuk menuju kerekatan sosial diantara elemen bangsa
tanpa pandang bulu, dari abang becak sampai menteri atau presiden.
Mengakhiri Kebijakan yang Berimplikasi ke Kepenatan Birokrasi
Trenyuh mendengar cerita tentang dosen-dosen muda di sebuah
universitas negeri, yang harus antri berjam-jam mengambil gaji,
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sementara atasan-atasan mereka menari-nari tanpa antri. Setelah
mereka duduk diatas, apa sudah lupa dulu semasa muda pernah
berkata, “Akan aku akhiri kebijakan dan birokrasi seperti ini!”.
Secara keseluruhan (terutama rakyat kecil) bangsa Indonesia
menderita kepenatan birokrasi. Merindukan mudahnya birokrasi
di Jepang (kepengurusan KTP, SIM, asuransi kesehatan, surat-surat
kependudukan, VISA, university transcript record, dsb.)
terimplementasikan di Indonesia. Rakyat Indonesia bukannya
tidak mampu, tapi ada oknum yang masih menikmati renggangnya
kohesi sosial, dan menikmati kehidupan feodal. Dimana dia bisa
memanfaatkan gap kaya-miskin yang besar untuk keperluan diri
dan kelompoknya sendiri.
Bangun Suasana Keterbukaan Atas Bawah
Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Lord Acton: power
tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Dulu saya
anggap ungkapan John Emerich Edward Dahlberg Acton (Lord
Acton) ini hanya retorika politik belaka, namun setelah saya resapi
maknanya, saya yakin bahwa di satu sisi ungkapan Lord Action
itu ada benarnya. Sikap corrupt itu bisa timbul tidak hanya
dipengaruhi faktor internal, tapi juga faktor eksternal. Kalau kita
amati lebih jauh, filosofi ini dipraktekan masyarakat Jepang
dengan suasana perkantoran yang terbuka. Atasan duduk dalam
satu ruangan besar bersama para staf dan bawahannya. Sehingga
niat korupsi lenyap karena malu terlihat orang banyak.
Menjaga Gerbong Tulus Perubahan Bangsa
Sejarah membuktikan bahwa gerbong dan agen perubahan ke
arah perbaikan bangsa adalah adanya gerakan mahasiswa.
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Jatuhnya dua penguasa tiran di republik ini ataupun
terbongkarnya selingkuh politisi-politisi bermoral rendah pun tak
bisa dilepaskan dari peran mahasiswa. Menjaga ketulusan gerbong
perubahan ini adalah tugas kita semua. Jangan sampai gerakan
mahasiswa jadi terbeli. Dan jangan sampai mahasiswa kehilangan
sense of crisis ataupun kohesi sosial dengan rakyat kecil, karena
terlalu asyik menggauli buku-buku dan alat-alat penelitian.
Secara keseluruhan (terutama rakyat kecil) bangsa Indonesia
menderita kepenatan birokrasi. Merindukan mudahnya birokrasi
di Jepang (kepengurusan KTP, SIM, asuransi kesehatan, surat-surat
kependudukan, VISA, university transcript record, dsb.)
terimplementasikan di Indonesia. Rakyat Indonesia bukannya
tidak mampu, tapi ada oknum yang masih menikmati renggangnya
kohesi sosial, dan menikmati kehidupan feodal. Dimana dia bisa
memanfaatkan gap kaya-miskin yang besar untuk keperluan diri
dan kelompoknya sendiri.
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Romi Satria Wahono. Lahir di Madiun, 2 Oktober 1974.
Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di SD
Negeri Sompok 4 dan SMP Negeri 8 Semarang.
Menamatkan SMA di SMA Taruna Nusantara, Magelang
pada tahun 1993. Menempuh pendidikan S1, S2, dan
S3 (on-leave) di Department of Computer Science di
Saitama University, Jepang pada tahun 1999, 2001, dan
2004. Saat ini sebagai peneliti di Pusat Dokumentasi
Informasi Ilmiah (PDII), Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI). Cisco certified instructor lulusan
Nanyang Technological University (NTU), Singapore, dan
menjadi instruktur tetap di LIPI Cisco Regional Academy
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(RA) dan beberapa Cisco Regional/Local Academy
lain. Kompetensi inti pada bidang Software Engineering,
eLearning System, dan Knowledge Management.
Aktif sebagai penulis, dimana ratusan tulisan berupa scientific
paper, artikel, dan tutorial telah diterbitkan dalam berbagai
proceedings conference, jurnal ilmiah, majalah, koran dan portal,
bertaraf nasional maupun internasional. Selain menulis tetap di
beberapa kolom majalah IT, juga menyempatkan diri untuk
menulis bebas di situs blog pribadi di RomiSatriaWahono.Net.
Terjun di dunia industri IT semenjak masa kuliah. Memulai karir
sebagai tester, programmer, dan system analyst di beberapa
software house di Jepang. Dan akhirnya memiliki pengalaman
sebagai engineer, konsultan, lecturer dan pembicara seminar,
workshop, serta conference baik di Indonesia maupun Jepang.
Tema yang dikuasai seputar software engineering, knowledge
management, community building, eLearning, open source,
enterpreneurship, web engineering, dan networking.
Selain tema diatas juga memiliki minat dan aktif menulis
dalam tema yang berhubungan dengan manajemen, leadership,
self improvement, motivatsi dan keorganisasian. Aktifis organisasi
kampus dan kemahasiswaan semasa menjadi mahasiswa di
Saitama University. Menjadi Ketua Umum PPI Jepang
(Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jepang) periode tahun 20012003, dan Ketua Umum IECI Japan (asosiasi ilmiah di bidang
elektronika dan informatika) periode tahun 2001-2002. Juga
merupakan anggota dari society ilmiah: ACM, IEEE Computer
Society, IEICE, IPSJ, IECI, dan MIFTA.
Pendiri beberapa komunitas dan perusahaan yang bergerak
di bidang Teknologi Informasi diantaranya:
- IlmuKomputer.Com
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- Brainmatics
- Gegar Technologies
Mendapat penghargaan dari PBB pada pertemuan puncak
WSIS (World Summit on Information Society) pada tahun 2003 di
Jenewa, Swiss, dengan penghargaan the Continental Best Practice
Examples in the Category eLearning (IlmuKomputer.Com). Juga
mendapatkan penghargaan e-Learning Award 2006 dari
Depdiknas untuk kategori e-Learning Provider (Brainmatics). Selain
itu juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai peneliti
terbaik dari ISTECS dan LIPI.
Kontak dan informasi lebih lanjut dapat melalui:
Situs Blog: http://romisatriawahono.net
Friendster: http://friendster.com/romisw
Email: romi_sw@yahoo.com
YM: romi_sw
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