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ONSEPONSEP keamanan fisik telah diper-

barui dan diperluas untuk mengikuti

perkembangan dunia pasca-Perang

Dingin, dalam rumusan yang disebut kea-

manan manusia atau keamanan insan (hu-

man security). Keamanan dalam bentuknya

yang lebih utuh kini tidak lagi sepenuhnya

bergantung senjata militer atau kepolisian.

Pemerintah punya tugas besar untuk melin-

dungi hidup dan gaya hidup warganya.

Berbeda dengan keamanan konvensional,

keamanan manusia mencakup dua aspek be-

sar yaitu keamanan dari ancaman kronis ser-

ta gangguan terhadap gaya hidup. Banyak

pihak merumuskan sendiri apa saja yang

masuk dalam kategori ini, seperti UNDP, Ka-

nada, serta beberapa peneliti dunia (Paris,

2001; Bajpai, 2000). Aspek keamanan yang

kerap muncul antara lain pada sisi ekonomi,

pangan, kesehatan, lingkungan, pendidikan,

dan lain-lain. Jadi telah ada pergeseran para-

digma secara signifikan akan konsep ke-

amanan, yang kini tidak selamanya lekat de-

ngan adu kuat fisik dan persenjataan.

Isu pembegalan, misalnya, selain masuk

dalam ranah keamanan konvensional juga

bisa didudukkan dalam konteks human secu-

rity. Di Yogyakarta, baru-baru ini pelaku

pembegalan yang meresahkan masyarakat

ditangkap oleh pihak kepolisian. Tapi bukan

berarti masalah pembegalan telah selesai. 

Dari kacamata keamanan manusia, prak-

tis ancaman pembegalan yang memakan kor-

ban pengendara sepeda motor masih terus

berlangsung. Selama warga Yogya masih ter-

cekam untuk melintas di daerah tertentu ka-

rena khawatir terhadap pembegalan, maka

ancaman terhadap keamanan manusia Yog-

yakarta masih ada meskipun sejumlah ok-

num pelaku sudah diamankan. Keamanan

manusia Yogyakarta akan terus terampas da-

ri waktu ke waktu, kejadian dan isu pembe-

galan di Bumi Mataram masih berembus.

Dengan demikian, perlu langkah bersifat

preventif untuk mengembalikan keamanan

bagi warga Yogyakarta secara utuh. Dalam

perspektif ini, beban tidak seharusnya melu-

lu disandang pihak kepolisian. Tak peduli be-

rapa kali ganti kapolda, jika pemerintah dae-

rah gagal menghadirkan kesejahteraan dan

menciptakan harmoni, maka ancaman tin-

dak kriminal akan terus menghantui.

Berbagai Ancaman Lain

Ada lagi bentuk-bentuk ancaman yang si-

fatnya lebih tidak langsung. Angkutan umum

andalan pemerintah di Yogyakarta, Trans

Jogja, menjadi salah satu pelakunya. Saat

kondisi ‘normal’ sekali pun, kehadiran arma-

da Trans Jogja di jalanan membawa ancam-

an serius terhadap lingkungan. Asap buang

kendaraan umum andalan pemerintah dae-

rah itu terkenal pekat, baunya menyengat,

dan tidak segera hilang. Semakin miris

mengingat armada Trans Jogja usianya re-

latif muda dibanding kendaraan umum seje-

nis seperti bus kota.

Pemerintah perlu lebih responsif dalam

menanggapi ancaman ini. Jika dibiarkan

ataupun menggantungkan pada periode ser-

vis tertentu, maka sama saja pemerintah te-

lah membiarkan begal lingkungan udara

Yogyakarta bernama knalpot Trans Jogja te-

rus berkeliaran bebas. 

Potret dunia pendidikan

Yogyakarta juga kerap buram.

Meski bergelimang prestasi pa-

da tingkat nasional bahkan in-

ternasional, berbagai pelang-

garan keamanan manusia di

dunia pendidikan masih jamak

terjadi. Pada bidang yang men-

jadi branding terkuat Yogya-

karta itu, kerap ditemui orang-

tua yang tidak siap saat dito-

dong oleh sekolah untuk mem-

bayar biaya ini itu. Padahal,

peraturan pemerintah sudah

jelas mengenai pembebanan

biaya di sekolah negeri.

Ikon yang paling jelas un-

tuk fenomena ini barangkali

pada peristiwa penahanan ija-

zah siswa. Dengan alasan bia-

ya menunggak, sekolah merasa

berhak menahan ijazah. Pada-

hal ijazah adalah landmark

atas usaha keras siswa dalam proses belajar

mengajar yang telah disahkan melalui meka-

nisme ujian. Jadi secarik kertas itu merupa-

kan hak siswa.

Daftar ancaman keamanan terhadap ma-

nusia Yogyakarta masih bisa terus diurai.

Kebebasan beribadah, kesenjangan ekonomi,

invasi modal besar yang menggusur ekonomi

rakyat, dan sebagainya. 

Garis bawah patut diberikan mengenai

siapa yang harus bertanggung jawab. Seiring

dengan pelebaran konsep keamanan, maka

pewujud keamanan manusia juga tidak bisa

dipersempit hanya pada aparat keamanan

saja. 

Dalam hal ini peran pemerintah daerah

mendapat sorotan. Responsivitas harus di-

tingkatkan. Kebijakan yang menjadi jawab-

an pun harus dirancang lebih akomodatif,

transparan, serta akuntabel. Mewujudkan

keamanan manusia Yogyakarta akan menja-

di bukti seberapa jauh pemerintah Yogya me-

ngerti siapa rakyat yang selama ini menyo-

kongnya. ❑ - k.

*) Bayu Indrakrista,Mahasiswa S2

Jurusan Politik dan Pemerintahan

Universitas Gadjah Mada.

Keamanan Manusia Yogyakarta
Bayu Indrakrista

SS
ETIAPETIAP saat, manusia tidak bisa dile-

paskan hidupnya dari air. Tetapi, ma-

sih banyak orang yang belum mema-

hami makna dan fungsi air bagi kehidupan.

Padahal pemahaman (teologis) ini menjadi

sangat penting, karena sikap dan perilaku se-

seorang merupakan cerminan dari pema-

hamannya terhadap air dan kehidupan. Ke-

sadaran teologis masyarakat tentang air ini

perlu ditumbuhkan kembali, apalagi Mahka-

mah Konstitusi RI telah mencabut UU No-

mor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Tuhan Allah SWT telah menciptakan air

dan menetapkannya sebagai asal-muasal ke-

hidupan yang tersebut dalam Alquran 21:30.

Segala sesuatu yang hidup, termasuk manu-

sia, hewan dan tumbuhan, semuanya sangat

tergantung pada air untuk keberlanjutan ke-

hidupannya. Lebih dari 75 persen zat penyu-

sun tubuh manusia terdiri dari air, demikian

pula planet bumi. Selain fungsi biologis, air ju-

ga memiliki fungsi religius, yakni untuk mem-

bersihkan dan mensucikan diri dari kotoran

dan najis, baik harfiah maupun maknawi.

Dalam berhubungan dengan Allah SWT

melalui ibadah, manusia harus berada dalam

keadaan bersih dan suci tubuh dan batinnya.

Pembahasan tentang ibadah (mahdhah), se-

lalu didahului dengan pembahasan thaharah

(bersuci) sebagai syarat sahnya ibadah. Air

merupakan alat thaharah utama dan jika ti-

dak ada, baru menggunakan tanah atau batu. 

Perlindungan dan konservasi terhadap

sumber daya alam yang sangat vital, teruta-

ma air, merupakan kewajiban yang sangat

fundamental untuk keberlangsungan kehi-

dupan semua makhluk di permukaan bumi.

Oleh karena itu, menjaga dan melindungi air

dan sumbernya serta upaya konservasi agar

nilai dan manfaatnya tetap lestari, wajib hu-

kumnya bagi setiap orang. Setiap tindakan

yang mengganggu atau merusak fungsi air

(biologis, ekonomi, sosial, budaya dan spiri-

tual) sehingga mengakibatkan air tidak bisa

dimanfaatkan untuk kehidupan secara la-

yak, sama halnya merusak kehidupan itu

sendiri. Hal ini sesuai dengan kaidah: "Sega-

la sesuatu yang menyebabkan dilarang (ha-

ram) maka segala sesuatu (sebab) itu ter-

larang (haram) pula."

Berkaitan dengan air dan sumber-sumber

air, Tuhan Allah SWT telah menetapkan hak

pemanfaatan air (common right) bagi semua

makhluk hidup. Semua makhluk hidup di

alam ini mempunyai hak yang sama untuk

memanfaatkan air. Monopoli pemanfaatan

air atau sumbernya oleh seseorang atau se-

kelompok orang untuk kepentingan apa pun

dan menutup hak pemanfaatan untuk peng-

gunaan lainnya, dilarang. Penyalahgunaan

peran dan fungsi air serta pemborosan dalam

penggunaannya juga dilarang baik untuk pe-

makaian perorangan maupun publik dalam

keadaan lebih maupun kurang. 

Pengalaman panjang bangsa-bangsa yang

hidup di daerah kering dengan sumber air  sa-

ngat terbatas telah mengajarkan mereka un-

tuk menggunakan air secara hemat. Pelajaran

ini kemudian dituangkan dalam jurisprudensi

fiqih Islam, antara lain: Berwudu, cukup seka-

li membasuh anggota badan, yang kedua dan

ketiga sunnah agar rukunnya sempurna. Ke-

tetapan mengandung pesan penghematan pe-

makaian air. Buang air besar/kecil tidak boleh

di air yang menggenang karena kotoran akan

mencemari sehingga pemanfaatannya menja-

di terbatas. Mengandung pesan kebersihan

dan kesehatan serta nilai manfaat air.

Klasifikasi air: suci mensucikan, suci tak

mensucikan dan mutanajis mengandung

konsep re-use. Air yang telah digunakan un-

tuk berwudu masih tetap bisa digunakan un-

tuk fungsi air lainnya, misal untuk perikan-

an, irigasi dan lainnya. Sedangkan, air mu-

tanajis mengandung pesan perlunya mem-

perhatikan kesucian (spiritual) kebersihan

dan kesehatan air (fisik).

Upaya perlindungan, konservasi dan peng-

hematan penggunaan air secara teologis men-

jadi wajib  dilakukan oleh siapa saja, baik per-

orangan, lembaga swasta maupun pemerin-

tah. Upaya ini bisa dilakukan dengan meng-

ubah sikap dan perilaku terhadap air dengan

bantuan teknologi atau melakukan rekayasa

lingkungan yang tidak mengakibatkan ter-

jadinya kerusakan di muka bumi. ❑ - k.

*) Prof Dr H Muhjidin Mawardi MEng,

Ketua Majelis Lingkungan Hidup 

PP Muhammadiyah dan Dosen FTP-UGM.

Teologi Air dan Bumi
Muhjidin Mawardi

Konsumsi listrik di Bali turun drastis saat Hari Raya

Nyepi.

- Ritual agama bisa menginspirasi soal hemat

energi.

***

Gerhana Matahari Total (GMT) Zaman Orba bikin

orang takut keluar rumah..

- Di era reformasi hampir semua orang nonton

GMT belum lama ini..

***

Banjir di Jakarta semakin bikin pusing warga dan

Pemerintah DKI.

- Ibu kota negara RI baru 'nyaris tenggelam'.

Militer ISIS Melemah, Main Propaganda 
PROPAGANDA apa pun yang

dilakukan suatu kelompok yang

ingin meraih kekuasaan pada masa

sekarang berhadapan dengan ber-

kembangnya sikap kritis masyara-

kat. Tak terkecuali propaganda yang

dilakukan ISIS dengan berbagai va-

riasinya. Terlebih, ISIS sendiri meng-

hadapi kontra propaganda secara

global, dan yang terlihat sekarang,

pasukan dan kekuatan militer ISIS

menjadi ajang uji coba senjata-dan

mesin perang baru Amerika dan

sekutunya yang sejak perang Teluk

pertama, tahun 1991 sangat menge-

nal semua wilayah Irak.   

Kalau ISIS melancarkan propa-

ganda yang terarah ke Indonesia,

karena mayoritas penduduk Indo-

nesia beragama Islam. Tujuan pro-

paganda jelas bagian dari upaya

mengekspor ideologi, radikalisme,

ekstremisme, dan fanatisme sempit.

Tapi sejauh mana kekuatan ISIS

yang sebenarnya, dan pola gerak-

nya di Irak dan Suriah, setiap hari

mudah diikuti.    

Dari dalam negeri Irak dan Su-

riah publik mudah mengetahui

kuatnya perlawanan terhadap ISIS.

Sehingga propaganda bisa dijadikan

sarana untuk menutupi kelemahan

ISIS sendiri yang terbukti tak mu-

dah mencari pengaruh secara glo-

bal. Aksi kekerasan yang ditampil-

kan ISIS lewat internet secara vi-

deo, telah memperlemah citranya.

Pasalnya, soal agama adalah keya-

kinan yang tertanam di hati. Penye-

baran agama apa pun yang meng-

gunakan kekerasan takkan mudah

mengubah keyakinan religius.

Pada masa sekarang tak sulit

mengunggah bentuk propaganda ke

Youtube. Kalau ada duit bisa mem-

bayar ahli rekayasa yang mengu-

asai psikologi massa untuk mem-

buat adegan dramatis yang diperki-

rakan akan bisa mempengaruhi pe-

mirsanya. Selama ini sudah banyak

diketahui publik dunia tentang tak-

tik dan strategi ISIS untuk mencari

dukungan dari luar Irak dan Su-

riah. Bagi mereka yang terpengaruh

biasanya tak memikirkan kepen-

tingan nasional negaranya, dan ber-

usaha bergabung ke ISIS kemudian

bertempur melawan kekuatan ber-

senjata dari kelompok-kelompok an-

ti ISIS yang kemampuan tempur

maupun persenjataannya lebih

canggih.

Janji-janji gaji tinggi yang

menggiurkan dan indoktrinasi ideo-

logi membuat orang luar Irak dan

Suriah bisa tergiur kemudian ber-

tempur dengan kekuatan bersenja-

ta yang terlatih dan canggih. Kita

melihat tentara Irak, pasukan pe-

merintah Suriah dan Yordania me-

miliki kekuatan militer yang hebat.

Belum lagi kekuatan udara Ameri-

ka dan sekutunya, sehingga pasu-

kan darat Irak dan Suriah semakin

banyak merebut wilayah yang di-

kuasai ISIS.

Di Suriah anggota ISIS juga ber-

tempur dengan pemberontak anti-

pemerintah Damaskus. Berarti,

ISIS menghadapi pasukan pemerin-

tah Suriah dan pemberontak yang

pro barat. 

Secara psikologis, sadisme yang

selalu dipamerkan ISIS untuk men-

ciptakan rasa takut justru berbalik

menjadi sikap antipati dari publik

dunia. Propaganda ISIS yang gen-

car untuk mencari pengaruh tentu-

nya tak lepas dari semakin kuatnya

perlawanan militer dari banyak pi-

hak di Irak maupun Suriah dan se-

makin lemahnya posisi ISIS di kan-

cah perang, karena tak memiliki ke-

kuatan udara.

ISIS masih menempuh perang

gaya lama, yakni membunuh orang.

Sedangkan musuh-musuhnya meng-

hancurkan potensi militer. Sejak ka-

pan pun perang selalu menyertakan

propaganda, tetapi kekalahan mili-

ter tak bisa digantikan dengan sen-

jata propaganda. ❑ - k.
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RS Nur Hidayah dan Perdami, Operasi Katarak Gratis

UU
NTUKNTUK mensukseskan program

pemerintah menurunkan angka

kebutaan karena katarak, maka bersa-

ma ini Rumah Sakit Nur Hidayah, Ja-

lan Imogiri Timur Km 11,5 Trimulyo,

Jetis, Bantul bekerja sama dengan Per-

satuan Dokter Spesialis Mata Indone-

sia (Perdami) akan menyelenggarakan

Operasi Gratis Katarak untuk masya-

rakat tidak mampu.

Bagi masyarakat penderita/keluarga

pasien katarak dapat mendaftarkan

diri dengan membawa persyaratan foto-

copy KTP dan Surat Keterangan Tidak

Mampu (SKTM) sampai pada kelurah-

an (desa). Pemeriksaan dan operasi

akan dilaksanakan pada hari Minggu, 3

Mei 2015 di RS Nur Hidayah.

Pendaftaran paling lambat pada 30

April 2015. Informasi dan pendaftaran

peserta bisa menghubungi RS Nur Hi-

dayah (bagian pendaftaran) 08510047-

2941 (24 jam), Ratna/Kuncoro 0851-

00472942 (jam kerja) atau datang lang-

sung ke bagian pendaftaran RS Nur

Hidayah. ❑ - k.

Dr Arrus Ferry

Direktur RS Nur Hidayah.

Gratis, Pelatihan Membaca Alquran
BAGI setiap muslim, kitab suci Al-

quran adalah bacaan hariannya. Ada

yang membacanya setiap bakda Subuh,

ada juga yang membacanya setiap bak-

da Maghrib maupun ketika usai qiya-

mullail (salat malam). Bahkan ada

yang membacanya setiap bakda salat.

Pendek kata 'tiada hari tanpa baca Al-

quran' telah menjadi etos aktivitas hari-

an (amal yaumi) bagi setiap muslim.

Kenapa Alquran sedemikian penting-

nya sehingga harus dibaca setiap hari?

Karena banyak nilai-nilai yang terkan-

dung di dalam aktivitas membaca Al-

quran, antara lain sebagai bentuk iba-

dah kepada Allah, memperkokoh ke-

imanan, menyucikan jiwa, meluruskan

cara berpikir manusia dan mengenal

petunjuk Allah SWT.

Maka untuk mengenal dan mema-

hami petunjuk Allah yang berlaku pada

alam semesta dan terlebih dalam kon-

teks hidup dan kehidupan manusia itu

sendiri, seseorang harus dengan rendah

hati mau membaca firman Allah SWT

tersebut. Itulah kenapa disebut Alqur-

an yang artinya bacaan. Karena Alqur-

an adalah kitab bacaan, yang perlu di-

baca oleh setiap kaum muslimin.

Membaca Alquran dengan baik dan

benar merupakan kewajiban. Kesalah-

an dalam melafalkan huruf saat mem-

baca Alquran bisa mengubah makna.

Karena itu belajar membaca dan mela-

falkan Alquran dengan benar merupa-

kan kewajiban yang mengikat bagi se-

tiap orang Islam.

Untuk itu Lembaga Tahsin Center

akan mengadakan pelatihan membaca

Alquran, makharijul huruf dan hukum

tajwid lainnya. Pelatihan dilaksanakan

selama 12 kali pertemuan. Pendaftaran

paling lambat 3 April 2015. Sedangkan

pelatihan akan dimulai pada hari Sab-

tu, 4 April 2015. Pelatihan ini untuk

umum (putra dan putri) dan gratis. Ba-

gi yang serius ingin mengikuti pelatih-

an tersebut silakan datang langsung ke

kantor Tahsin Center Jalan Tri Tung-

gal, Kompleks Jotawang Indah No 4

(200 meter barat RSUD Wirosaban) Hp

08170406475 (no sms). ❑ - k.

Sukma Dini

Manajer Tahsin Center.

Terpilih Ketua Takmir Masjid Al-Falah Perum Minomartani

PEMILIHAN Ketua Takmir Masjid

Al-Falah Perum Minomartani Ngaglik

Sleman, periode 2015-2017 diselengga-

rakan Ahad, 15 Maret 2015. Dihadiri

517 jemaah Masjid Al-Falah yang telah

memberikan hak suaranya dan dilak-

sanakan secara demokratis setelah pe-

ngajian Ahad pagi, pukul 07.15 WIB.

Dalam pemilihan tersebut Joko Wi-

narno memperoleh 161 suara, Undi Wi-

bowo 80 suara,  M Ferony A 109 suara,

Fajar Efendi 93 suara, Adi Sutarto 39

suara, Salis Sirajudin 33 suara. Jumlah

total 517 suara.

Pemilihan Ketua Takmir Masjid Al-

Falah Perum Minomartani dimenang-

kan Bapak Joko Winarno. Dengan men-

jadi Ketua Takmir Masjid Al-Falah Pe-

rum Minomartani, semoga tambah ma-

ju, adil, sejahtera lahir dan batin untuk

membentuk umat yang baldhatun thoy-

ibatun warobinghofur. Aamiin. ❑ - k.

Drs H Suyoso MSi

Ketua Pemilihan.   


