
KONFERENSI  pers 
yang dilakukan oleh 
Bambang Widjojanto, 
Wakil Ketua KPK, di 

Gedung KPK pada Kamis (6/12)
malam, mengatakan bahwa ter-
hadap AAM, AZM, dan MAT te-
lah diajukan upaya pencekalan 
untuk bepergian ke luar negeri 
selama enam bulan. Dalam ke-
sempatan yang sama Bambang 
menyatakan bahwa pada 3 
Desember 2012 Abraham M 
Samad (Ketua KPK) telah me-
nandatangani permohonan 
pencekalan terhadap AAM 
sebagai tersangka. Informasi 
yang disampaikan oleh Wakil 
Ketua KPK tersebut merupakan 
kelanjutan dari penetapan sta-
tus tersangka Deddy Kusdinar 
sebagai pejabat pembuat komit-
men (PPK) yang sudah ditetap-
kan oleh KPK pada 19 Juli 2012. 
Ia diduga telah melanggar Pasal 
2 ayat (1 dan 3) juncto Pasal 55 
KUHP  yang telah menandata-
ngani kontrak lelang dengan PT 
Adhi Karya pada 24 November 
2010. Deddy yang pada waktu 
itu menjabat sebagai Kepala 
Biro Perencanaan Kementerian 
Pemuda dan Olahraga telah me-
nandatangani kontrak lelang 
proyek Hambalang sebesar 
Rp1.077.920.000.000.

Jika dicermati dengan sak-
sama, penetapan Andi Alifi an 
Mallarangeng sebagai tersang-
ka seperti yang diungkapkan 
oleh Ketua KPK merupakan 
pengembangan baru dan lang-
kah cukup mengejutkan dari 
KPK dalam kasus megaproyek 
di Sentul, Bogor, Jawa Barat, 
yang dikenal dengan proyek pe-
ngembangan Pusat Pendidikan 

Pelatihan dan Sekolah Olahraga 
Nasional (P3SON). Pada saat 
penetapan Deddy Kusdinar se-
bagai tersangka, ia dinyatakan 
sebagai anak tangga pertama 
dalam mengungkap secara tun-
tas masalah Hambalang. 

Seiring dengan perkem-
bangan kasus tersebut, pada 
31 Oktober 2012 Ketua BPK 
Hadi Purnomo menyerahkan 
hasil audit investigasi soal 
Hambalang ke DPR yang pada 
saat itu diterima Wakil Ketua 
DPR Priyo Budi Santoso. Dalam 
audit investigasi tersebut ada 
beberapa temuan yang diduga 
telah terjadi penyimpangan 
pada megaproyek Hambalang 
tersebut. Pertama, adanya 
tengarai soal penyimpangan 
pelelangan yang dilakukan oleh 
Sekretaris Kemenpora dan me-
netapkan lelang konstruksi di 
atas Rp50 miliar tanpa adanya 
pendelegasian kewenangan 
dari Menpora, yang diduga 
melanggar tata cara pengadaan 
barang dan jasa pemerintah 
(Keppres 80 Tahun 2003 jo Per-
pres 54 Tahun 2010 jo Perpres 
70 Tahun 2012). 

Dalam pengadaan barang 
dan jasa tersebut Menpora 
telah membiarkan adanya 
penyimpangan dan tidak mela-
kukan pengendalian dan peng-
awasan sesuai dengan keten-
tuan, yang berpotensi adanya 
penyimpang an dan rekayasa 
dalam proses pelelangan serta 
pengerjaan konstruksi. Selain 
itu, pelaksanaan pekerjaan kon-
struksi dengan kerja sama ope-
rasional (KSO) yang dilakukan 
dengan menyubkontrakkan 
sebagian pekerjaan utamanya 

(konstruksi) kepada perusa-
haan lain. Hal itu bertentangan 
aturan tentang pengadaan ba-
rang jasa pemerintahan. 

Kedua, berkaitan dengan 
kontrak tahun jamak (multi-
year) yang ditandatangani oleh 
Sekretaris Kemenpora Wafid 
Muharam kepada Menteri 
Keuangan. Dan adanya duga-
an pembiaran oleh Menpora 
yang seharusnya melakukan 
wewenang pengendalian/peng-
awasan serta tidak melaksa-
nakan pengendalian dan 
pengawasan sesuai 
dengan ketentuan 
PP 60 Tahun 2008 
tentang sistem 
pengendalian dan 
pengawasan inter-
nal pemerintahan. 
Ketiga, berkaitan 
dengan surat kepu-
tusan hak pakai pada 
proyek tersebut, izin 
lokasi site plan proyek, 
izin mendirikan bangunan 
(IMB) oleh kepala badan periz-
inan terpadu. Keempat, adanya 
persetujuan dari Menteri Ke-
uangan dan Direktorat Jenderal 
Anggaran untuk menyetujui 
tambahan pembiayaan proyek 
tahun jamak (multiyear) yang 
diajukan oleh Sekretaris 
Kemenpora.

Melihat banyaknya 
dugaan penyimpangan 
tersebut, kiranya da-
pat dipahami bahwa potensi 
kerugian negara atas proyek 
Hambalang tersebut menurut 
hasil investigasi BPK sebesar 
Rp243,9 miliar. Yang terdiri 
atas kerugian karena selisih 
pembayaran uang muka se-
besar Rp116,9 miliar, keru-
gian karena mekanikal 
elektronik Rp75,7 mi-
liar, dan kerugian ka-

rena pekerjaan struktur sebe-
sar Rp51 miliar. Indikasi keru-
gian negara tersebut diperoleh 
dengan cara membandingkan 
jumlah dana yang dikeluarkan 
oleh Kemenpora dengan nilai 
pekerjaan sebenarnya (peker-
jaan riil atau biaya riil) yang 
dikerjakan subkontraktor yang 
dihitung uji petik.

Dengan demikian kiranya peta 
yang memungkinkan sebagai 

pihak-pihak yang terlibat da-
lam kasus Hambalang ialah 
Kementerian Pemuda dan O-
lahraga, Sekretaris Jenderal Ke-
menterian Pemuda dan Olah-
raga, Kementerian Keuangan, 
Direktorat Jenderal Anggaran, 
Badan Anggaran DPR, Badan 
Pertanahan Nasional (BPN),  
pemerintahan daerah Setem-
pat (Pemerintahan kabupaten 
Bogor), dan para rekanan atau 
pelaku usaha yang melakukan 

kontrak kerja sama 
p e m b a n g u n a n 

proyek tersebut.
Melihat cukup 

banyaknya ca-
kupan masalah 
penyimpangan 
dan pihak-pihak 
yang terkait pada 
m e g a p r o y e k 

Hambalang ter-
s e b u t ,  k i r a n y a 

dapat dibenarkan 
pernyataan anggota 

KPK Busyro Muqodas yang 
mengatakan bahwa KPK akan 
terus mengembangkan dan 
meneliti semua pihak yang 
terlibat baik langsung maupun 
tidak langsung. 

Oleh karena itu, penulis 
meyakini bahwa penetapan 
Andi Alifian Mallarangeng 
sebagai tersangka barulah se-
perempat (1/4) jajaran tangga, 
dan bukanlah merupakan pun-
cak tangga dari kasus besar 
yang selama 2012 ini telah 
banyak menguras perhatian 
publik.

Perbaikan etika politik
Tidak sampai hitungan 24 

jam setelah KPK mengumum-
kan tiga nama AAM, AZM, 

dan MAT telah diajukan 
pencekalan untuk beper-
gian ke luar negeri, Andi 

Mallarangeng mengundurkan 
diri dari jabatan sebagai Men-
pora serta Sekretaris Dewan 
Pembina Partai Demokrat. 

Langkah cepat yang diam-
bil oleh Andi Mallarangeng 
tersebut setidaknya dapat di-
analisis dari empat (4) sudut. 
Yaitu, pertama, pengunduran 
diri dia merupakan langkah 
positif yang harus diapresiasi 
sebagai pembelajaran politik 
di Indonesia. Asas praduga 
tak bersalah, sebagaimana se-
ring dikumandangkan pejabat 
publik yang terkena kasus, 
diabaikan Andi. 

Kedua, seperti yang penulis 
utarakan di atas, bahwa pe-
netapan Andi Mallarangeng 
sebagai tersangka baru meru-
pakan 1/4 tangga sejajar yang 
berkaitan dengan kasus Ham-
balang. Dengan posisi yang sa-
ngat strategis itu, yakni sebagai 
Menpora dan Sekretaris Dewan 
Pembina Partai Demokrat, me-
mungkinkan sekali penetapan 
sebagai tersangka untuk dapat 
dijadikan whistle blower atau 
peniup peluit yang akan dapat 
mengungkap kasus Hambalang 
secara tuntas. 

Harus diakui benar adanya 
pendapat yang diungkapkan 
Agus Sunaryanto, anggota Indo-
nesia Corruption Watch (ICW), 
yang menyatakan bahwa pene-
tapan Andi Mallarangeng seba-
gai tersangka baru merupakan 
tangga pertama.

Ketiga, mundurnya Andi Mal-
larangeng merupakan momen-
tum untuk mempertimbangkan 
adanya pergantian (reshuffl  e) 
Kabinet Indonesia Bersatu II de-
ngan jalan melakukan evaluasi 
menyeluruh terhadap kinerja 
para menteri. 

Demikian pula yang dilapor-
kan oleh Sekretaris Kabinet 
Dipo Alam kepada KPK yang 
menyangkut keterlibatan be-
berapa kementerian dalam 
masalah korupsi. Hal itu mem-
pertegas bahwa istana dan 
SBY tahu benar praktik-praktik 
korupsi politik yang dilakukan 
orang-orang kementerian. Di 
samping itu, adanya data veri-
fi katif dan faktual bukan ka-
rena semata-mata manajemen 
konfl ik dengan cara membuka 

dan menutup kasus tertentu, 
maka Presiden SBY berkepent-
ingan untuk membereskan 
perilaku koruptif yang terjadi 
di birokrasi di bawah kepemim-
pinannya. Selain itu,  ukuran 
key perfomance index (KPI) 
yang selalu diberikan input 
oleh UKP4 yang menjadi dasar 
faktual bagi Presiden untuk me-
lakukan evaluasi atas kinerja 
menteri-menteri.

Keempat, keberanian dan 
ketegasan sikap pengunduran 
diri Andi Mallarangeng dapat 
digunakan sebagai momen-
tum kepada rakyat Indonesia 
bahwa Partai Demokrat sebagai 
partai pemenang pemilu sekali-
gus partai pemerintah memiliki 
kader yang berintegritas tinggi. 
Dan sebagai partai yang bersih 
dalam mempelopori good go-
verment dan clean governance 
yang tidak hanya dalam tataran 
retorika semata, tetapi juga 
mampu mewujudkan pemerin-
tahan yang baik serta mampu 
mewujudkan tata kelola peme-
rintahan yang bersih. 

Keberanian Andi perlu di-
apresiasi dan ditiru oleh partai-
partai politik di Indonesia. 
Harus diakui tersangkutnya 
kader Partai Demokrat dalam 
perkara korupsi tingkat nasio-
nal, yang melibatkan mantan 
bendahara partai M Nazarud-
din dan mantan pengurus teras 
partai sekaligus mantan Putri 
Indonesia Angelina Sondakh, 
telah merusak citra partai dan 
persepsi publik. 

Suatu hal yang harus diper-
hatikan oleh Partai Demokrat 
ialah adanya kabar yang nya-
ring bahwa megaproyek Ham-
balang juga diduga melibatkan 
Anas Urbaningrum, sang ketua 
umum partai, yang beberapa 
saat lalu pernah berujar bahwa 
jika terbukti terlibat dalam 
kasus Hambalang, dia bersedia 
digantung di Monas. 

Oleh karena itu, mundurnya 
Andi Mallarangeng dapat di-
gunakan sebagai  sarana 
perenung an bagi kader-kader 
Demokrat bahwa keengganan 
dan keangkuhan untuk meng-
akui bahwa ia bersalah berarti 
ikut serta memperburuk citra 
partai.

AKHIR November 
2012, Expo Pangan 
dan Gebyar Kuli-
ner Nusantara ber-

langsung di Medan. Event itu 
pantas dijadikan momentum 
kebangkitan nasionalisme 
pangan karena memperkenal-
kan kembali budaya makan 
masyarakat Sumatra Utara, 
manggadong (mengonsumsi 
ubi). Sebuah pola makan ber-
basis kearifan lokal berbahan 
dasar ubi jalar. 

Warga Sumut, khususnya 
dari komunitas Batak Toba, 
pada zaman prakemerdekaan 
sangat akrab dengan ubi jalar 
dan ubi singkong rebus se-
bagai makanan pembuka. 
Beberapa potong ubi rebus 
dikonsumsi sebelum makan 
nasi. Tak mengherankan jika 
semua warga etnik Batak 
yang lahir dan besar di bona 
pasogit (kampung halaman) 
mengetahui dan mengenal is-
tilah manggadong. Pasalnya, 

baik saat makan siang mau-
pun malam, manggadong bisa 
dinikmati bersama dengan 
anggota keluarga lainnya. 
Meski saat itu manggadong 
dilakukan karena masyarakat 
masih mengalami kemiski-
nan. Jika ditelisik budaya 
makan berbasis singkong ini 
adalah sebuah kearifan lokal 
yang patut diangkat kembali 
guna menumbuhkan nasio-
nalisme pangan di tengah 
masyarakat. 

Namun setelah beras men-
jadi makanan pokok di se-
luruh negeri, manggadong 
dilupakan. Mengonsumsi ubi 
rebus dianggap identik de-
ngan orang miskin dan ubi 
pun menjadi makanan infe-
rior. Keterlibatan korporasi 
transnasional dalam industri 
pangan telah menghabisi 
napas kearifan lokal mang-
gadong. Struktur oligopoli 
bermain dalam ruang bisnis 
pangan yang menetaskan ben-

tuk penjajahan baru bernama 
food capitalism.

Kearifan lokal
Persoalan pangan seharus-

nya tidak dimainkan dalam 
irama pasar global. Sejarah 
telah mencatat bahwa unsur 
yang mampu menjamin keber-
lanjutan ketersediaan pangan 
di tengah keluarga adalah 
kearifan lokal dan keanekara-
gaman pangan berbasis sum-
ber daya lokal. Nenek moyang 
kita telah membuktikan itu 
untuk penguatan kedaulatan 
pangan (food sovereignity). 
Bahan pangan lokal mulai dari 
jagung, sagu, sorgum, hingga 
puluhan jenis umbi-umbian 
tersebar di seantero negeri 
dengan kualitas gizi setara 
(bahkan melebihi) beras.

Namun, kedaulatan pa-
ngan yang diwariskan para 
leluhur perlahan tapi pasti di-
gadaikan para pejabat negara 
yang punya hobi berdagang 
kepada negara maju yang 
menganut paham ekonomi 
neoliberal. Kampanye masif 
produk pangan olahan terigu 
yang dilakukan negara-ne-

gara penghasil gandum se-
lama 40 tahun lebih berhasil 
menggeser kearifan lokal ke 
produk pangan global. Roti 
dan mi ‘balap’ instan berba-
han terigu menjadi makanan 
keseharian kita. Manggadong 
tinggal kenangan. Dalil Henry 
Kissinger ‘control oil and you 

control nations; control food 
and you control the people’ 
terus menggema sehingga 
sebagian besar produk pangan 
dunia ada dalam genggaman 
Amerika Serikat. Jargon Ame-
rika Serikat memberi makan 
dunia menjadi fakta. 

Di tengah kian rapuhnya 
kedaulatan pangan di negeri 

agraris ini, Indonesia dibanjiri 
makanan impor. Jumlah pa-
ngan impor sudah mencapai 
70%. Total pangan impor se-
tiap tahun meningkat dan de-
visa negara yang dihabiskan 
pada 2011 mencapai Rp125 
triliun. Devisa sebesar itu 
setara dengan APBD sebuah 
kabupaten/kota di Indonesia 
selama 125 tahun. Kita sudah 
terjebak dalam sistem pangan 
impor yang amat mahal.

Senjata ampuh
Penjajahan secara fi sik un-

tuk mengendalikan negara 
miskin sudah ditinggalkan. 
Mengendalikan pangan lewat 
penguasaan ilmu dan teknolo-
gi  pertanian menjadi senjata 
ampuh guna melemahkan ke-
tahanan bangsa lain. ‘Food is 
the weapon’ adalah ungkapan 
untuk mempertegas penting-
nya posisi pangan dalam ke-
hidupan berbangsa. 

Ancaman krisis pangan men-
jadi bayang-bayang mena-
kutkan bagi sebagian bangsa, 
termasuk Indonesia. Harga 
pangan menjadi bola liar yang 
sulit dikendalikan, menggelin-
ding mendominasi konstelasi 
dan arsitektur geopolitik.

Persoalan utama yang acap 
merapuhkan pilar ketahanan 
pangan adalah perubahan 

iklim dan pertumbuhan pen-
duduk yang masih tinggi. Per-
ubahan iklim telah berdam-
pak langsung pada penurunan 
produksi pangan global di te-
ngah pertambahan penduduk 
dunia yang signifi kan. Solusi-
nya harus ditangani secara 
multisektoral dan holistik.

Kebijakan pemerintah ten-
tang pemanfaatan lahan peka-
rangan dalam memperkokoh 
sumber penganekaragaman 
konsumsi pangan merupakan 
upaya untuk memperkuat 
kedaulatan pangan. Untuk 
itu, beras analog yang ba-
han dasarnya dari ubi jalar 
(bebilar=beras ubi jalar) patut 
mendapat perhatian sebagai 
makanan pokok pendamping. 
Dari sejumlah hasil penelitian, 
selain mayoritas pola pangan 
beras, masih ada dua pola pa-
ngan minoritas. Pertama, pola 
beras, jagung, dan singkong di 
Nusa Tenggara Timur. Kedua, 
pola beras, ubi, dan sagu di 
Maluku dan Papua.

Ditilik dari nilai gizinya, 
beras analog yang sudah difor-
tifi kasi tidak kalah lagi dengan 
nilai gizi beras gabah. Ubi jalar 
memiliki zat gizi yang baik 
sebagai sumber antioksidan 
dan memiliki indeks glisemik 
rendah yang cocok untuk pen-
derita diabetes. Pada awalnya 

sebagian masyarakat pasti 
menolak untuk mengonsumsi 
beras analog. Namun dengan 
sosialisasi yang baik dari aspek 
gizinya, produk beras analog 
akan bisa diterima.

Pemerintah patut menya-
dari, krisis pangan yang ter-
jadi di beberapa negara telah 
menimbulkan gejolak politik 
yang mampu menggulingkan 
rezim penguasa. Haiti, Tuni-
sia, dan Mesir adalah serpihan 
contoh. Peristiwa yang sama 
terjadi pada era Soeharto. 
Krisis ekonomi 1997 memicu 
langkanya bahan pangan. 
Harga bahan pangan mening-
kat tiga kali lipat.

Belajar dari peristiwa terse-
but, pemerintahan SBY patut 
membangkitkan kembali na-
sionalisme pangan di selu-
ruh negeri. Tendangan bola 
pertama sudah dimulai dari 
Medan dengan mengenalkan 
kembali budaya makan lokal 
manggadong. Di daerah lain 
pasti ada kearifan lokal se-
jenis. 

Membangkitkan kembali 
nasionalisme pangan kian 
penting maknanya di tengah 
perjalanan waktu dan isyarat 
zaman yang memosisikan pa-
ngan sebagai kekuatan politik. 
Pangan sesungguhnya identik 
dengan senjata. 

Membangkitkan Nasionalisme Pangan
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Ditilik dari nilai 
gizinya, beras 

analog yang sudah 
difortifikasi tidak kalah 
lagi dengan nilai gizi beras 
gabah. Ubi jalar memiliki 
zat gizi yang baik sebagai 
sumber antioksidan.”
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