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JD)ungutan akrab dalam ke
lL hidupan masyarakat kita. 
Tiada hari tanpa pungutan. 
Duduk di warung dikerubung 
pengamen yang sebenarnya 
tak berminat menghibur kita. 
Meninggalkan sepeda motor 
sejenak di depan toko dipu
ngut biaya parkir dari orang 
yang tak peduli keselamatan 
sepeda motor kita. Masuk we 
umum untuk membenahi res
leting eelana tak luput dari 

, pungutan. Beli karcis bioskop 
ditambah sumbangan "suka
rela yang wajib". 

Tapi semua itu pungutan se
hari-hari orang-orang keeil. 
Pungutan begituan tidak ba
kal bikin ribut negeri. Jadi 
mengapa dan kapan soal pu
ngutan bisa menjadi marak? 
Seperti kontroversi lain, soal 
pungutan menjadi ribut apa
bila menjadi pertempuran ke
pentingan antarelite Indone
sia. Dahsyat menggelegar iba
rat tabrakan dua planet. Yang 
dipertaruhkan ego raksasa 

JasaPungli bagi 
dan rezeki miliaran. Tak ber
sangkut dengan orang kecil. 

Sebelum ini sejumlah pengu
saha bernyanyi kompak. Me
reka menuduh pungutan se
bagai penyebab tingginya bia
ya produksi. Dan itu dijadikan 
alasan untuk menggunting 
tunjangan para buruh, serta 
menekan serendah mungkin 
gaji mereka. Apa benar pu
ngutan-pungutan liar dapat 
diberantas? Banyak orang me
ngangkat alis mata. Dahinya 
mendadak bergelombang. 

Kalau pungutan ditebas, apa 
sistem ekonomi-politik-buda
ya kita tidak ikut ambruk? 
Kalau pun seandainya -baru 
seandainya, Iho- pungutan
pungutan itu dapat dikurangi, 
apa para pengusaha akan me
naikkari gaji dan tunjangan 
buruh? Ah, guyon ya guyon 
ning aja guyon! 

Pemogokan dan demonstrasi 
buruh bisa mengganggu pro
duksi perusahaan. Juga meru
sak citra perusahaan di mata 

konsumen. Tetapi jangan di
kira gerakan kaum buruh itu 
samasekali tidak mungkin da
pat menguntungkan perusa
haan dalam jangka panjang. 
Gangguan produksi sesaat itu 
dapat dipakai oleh pengusaha 
sebagai senjata untuk meng
hadapi birokrat negara yang 
suka pungutan. 

Berkat gerakan buruh, satu
an polisi dan pasukan antihu
ru-harajadi repot. Pejabat de
partemen tenaga kelja dan 
DPRD dikejar wartawan dan 
dieeear pertanyaan sulit. Pa
dahal banyak di antara mere
ka yang seharian keljanya 
duduk di kantor, mengobrol, 
merokok, non ton televisi, baea 
koran, sambil menarik pu
ngutan. Oleh,para pengusaha, 
mogok, dan "demonstrasi bu
ruh dipamerkan sebagai bukti 
dan akibat berbagai pungutan 
dari birokrat itu. 

Tanpa gebrakan buruh, pe
ngusaha tak berdaya men am
pik berbagai pungutan resmi, 

Demokratisasi 
setengah resmi, dan terang
terangan tidak resmi. Bila se
orang pengusaha tak mau' 
membayar pungutan, akan 
ada seratus pengusaha lain 
saingannya y::mg membayar 
pungutan itu. Mereka kemu
dian menguasai perekonomi
an dan memeras laba seba
nyak-banyaknya. Bukan ha
nya buruh yang berproduksi 
akan digenjot. Konsumen pun 
ditipu habis-habisan. 

Ironisnya, ada pungutan 
raksasa yang rriengatasnama
kan kepentingan kaumjelata! 
Ini pernah dialami peteni 
eengkih, ketika para juragan 
pabrik rokok kretek ditodong 
pungutan raksasa yang me
ngatasnamakan kepentingan 
petani eengkih. Jadi bukan 
hanya pengusaha yang suka 
mengatasnamakan buruh un
tuk kepentingan sendiri. Se
sarna elite bisa berseteru de
ngan sarna-sarna mengatas
namakan rakyat. Rakyat di
sanjung di atas kertas ber-

stempel, surat keputusan lem
baga, dan perang pidato. 

Semua kisah itu jangan 
membuat kita berpikir serba 
pesimistis dan sinis. Tidak se
mua bentuk pungutan harus 
diberantas. Bukan saja itu ti
dak mungkin, tetapi juga ti
dak perlu dan lidak bagus. 
Tata masyarakat modern ti
dak dapat beljalan tanpa pu
ngutan. Pungutan yang baik 
melanearkan kehidupan ber
masyarakat. Misalnya, pajak 
terhadap mereka yang diun
tungkan oleh tata sosial yang 
sedang pineang. Hasilnya di
serahkan kepada mereka 
yang dirugikan dalam rangka 
memerangi kepineangan so
sial itu sendiri. 

Pungutan yang sehat tidak 
eukup bersifat resmi. Tak cu
kup ada stempel, tanda ta
ngan, dan kop surat angker. 
Pungutan itu harus disusun 
berdasarkan kepentingan ma
syarakat seluas-luasnya. Ha
rus disetujui oleh ;ihak yang 

dipungut, dan hasilnya dapat 
dipertanggungjawabkan ke
pada mereka yang dipungut. 

Idealnya, setiap pungutan 
harus disahkan parlemen 
yang bukan saja resmi, tetapi 
yang benar-benar mewakili 
aspirasi masyarakat. Tanpa 
sistem hukum.(judikatif) dan 
parlemen (legislatif) yang ku
at dan sehat, pungutan akan 
jadi pemerasan oleh yang se
dang berkuasa terhadap yang 
lemah atau gemuk seperti ga
jah! Pungutan sehari-hari ter
hadap rakyat keeil tak akan 
mengguneang sejarah. Lain 
bila pungutan raksasa. 

Rezim Marcos tumbang an
tara lain berkatjasa pungutan 
di antara kaum elite. Yang di
peras lama-lama senewen. 
Mereka mensponsori gerakan 
demokratisasi. Baik lewat pe
milu maupun demonstrasi pe
ople power. U saha mereka tak 
sia-sia. 
Penulis adalah budayawan 
tinggal di Salatiga. 
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