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B ahwa Eddy Tansil itu penjahat, tak 
ada lagi yang membantah. Bahwa 
kejahatannya merugikan bangs a 

negara Indonesia telah dinyatakan terbukti 
oleh lembaga peradilan. Ia pantas dikecam. 

Kini setelah ia kabur dari penjara, pokok 
pembicaraan tentangnya beralih. Bukan lagi 
soal kejahatannya, tetapi kecerdikannya. 
Karena kecerdikan itu digunakan bukan 
untuk sesuatu yang terpuji, orang memba
hasnya dengan aneka perasaan tercampur 

aduk. 

Kehebatan Eddy bukan sekadar lolos dari 

jeruji penjara. Yang lebih hebat, ia lolos 
tanpa sebutir peluru pun dilepaskan dari 
senapan. Tak ada setetes pun darah dice
cerkan. Tak ada yang dileceti dan terluka. 
Tak ada tembok dibobol. Tak ada kunci 
pintu yang dibuka secara paksa. Tak ada 

yakni uang. 
Tetapi soal uang saja belumlah cukup 

menjelaskan kisah Eddy Tansil. Seberapa 

besar sih uang yang dibutuhkan Eddy untuk 

meraih kebebasannya yang tidak absah? 

Rekan-rekan sepenjara Eddy banyak yang 

maha kaya. Kemungkinan besar mereka 
sendiri, ditambah mitra kerja dan keluarga 

mereka mampu membayar jumlah yang 
sarna. Namun mereka tidak kabuL Memang 
tak mau kabur? Ataukah mereka tidak 
memiliki beberapa kekuatan lain yang 

dimiliki Eddy Tansil? 

Terlepas dari soal kasus kelainan Eddy 
Tansil, ada baiknya kita tengok dua sebab 
utama yang memungkinkan kaburnya 
seorang terpidana tanpa menggunakan 
kekerasan dan pengerusakan. Ia punya ilmu 
gaib maha hebat. Atau ia sesungguhnya 

kawat berduri atau kabel yang dipotong. tidak hebat, namun ia kabur dari sistem 
Bahkan kemungkinan besar tak ada tembok penjagaan penjara yang memang sudah 
yang perlu dipanjat atau dilompati dengan rusak berat. Dan ini bukan lagi menjadi 
ilmu silat kelas langit. kesalahan atau tanggungjawab individu 

Itu semua yang membedakan kisah Eddy pejabat di lembaga pemasyarakatan tertentu. 
dari banyak kisah kaburnya tahanan atau 
narapidana lain. Biasanya ada pembakaran, 

tembakan, baku-han tam, atau sejumlah 
kekerasan lain yang seru. Menurut sangkaan 
sementara yang kuat di kalangan banyak 
pihak, Eddy berhasil melarikan diri dengan 
senjata yang paling ampuh dalam sejarah 
umat manusia selama 300 tahun mutakhir, 

- - ------

ulit mempercayai Eddy Tansil punya 
ilmu-ilmu gaib sedemikian hebat se
hingga bisa lenyap dari pandangan 

mata, mampu menembus tembok, atau 
terbang seperti Gatotkaca. Sungguh menge
cewakan banyaknya media massa yang se
cara sempit memusatkan liputan pada 
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seorang individu bernama Eddy Tansil. hanya mengadili dan menghukum para 

Kecuali bila liputan itu memang di- pejabat ini saja, tidak membantu kita 

maksudkan untuk mengalihkan per- memahami duduk persoalannya secara 

hatian publik dari peristiwa-peristiwa mendasar. Jangankan membenahi. 

nasional lain sedang hangat tapi lebih Kepala lembaga pemasyarakatan, ko

sensitif, seperti kasus Ujung Pan dang, mandan jaga, dan sejumlah sipir dengan 
K1PP, atau Timika. mudah dijadikan tumbal 'asli tapi palsu' 

Sejumlah pengamat ahli telah meng- untuk sebuah kerusakan sistem so sial 

ingatkan kita bukan saja tidak mudah yang lebih serius . 

melacak larinya Eddy Tansil dan me- Menghukum mereka dan menganggap 

nangkapnya kembali. Tidak akan mudah peristiwa kaburnya Eddy Tansil sudah 

mengadili dan menghukumnya semata- dibereskan sarna dengan menghukum 

mata karen a ia telah melarikan diri. sopir bus teler yang terlibat dalam tabra
Dalam bahasa kaum awam, wajar bila kan maut di jalan tol Jagorawi tanpa 

seorang terpidana berusaha menikmati memeriksa seluruh pranata lalu-lintas, 
kebebasan seluas-luasnya. 1a tidak 

pernah dipilih dalam pemilu, 

disumpah-jabatan, dan digaji untuk 

meringkuk di penjara. Yang lebih sulit 

dibenarkan adalah pejabat negara 
yang telah diseleksi, disumpah
jabatan, dan makan gaji dari uang 

negara untuk melindungi 
kepentingan publik tetapi melakukan 

tindakan yang memungkinkan 

kaburnya terpidana at au dihukumnya 

orang yang tak bersalah. 

Di sinilah ganjilnya liputan me
dia massa yang memusatkan ulasan 
kepada Eddy Tansil ketimbang 
kondisi yang bertanggungjawab 

terhadap kaburnya si terpidana. 

Liputan yang berlebihan terhadap si 

individu tidak hanya mengalihkan 

perhatian publik dari masalah utama 

mengapa Eddy Tansil bisa kabur. 
Liputan itu juga menimbulkan dua 
dampak lain yang kurang meng
untungkan. 1a memitoskan Eddy Tansil 

sebagai tokoh legendaris sehebat tokoh
tokoh fiktif dalam film. Atau, ke-

mungkinan lainnya, liputan semacam 

itu mengumbar emosi publik secara 

mubazir. 
Satu peringkat di bawah Eddy Tansil, 

media mass a menyorot beberapa pejabat 
lembaga pemasyarakatan yang sedang 
diperiksa dan mungkin akan diadili. Pe

meriksaan itu wajar. Tetapi dengan 
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perburuhan, dan hak konsumen secara 
makro. Hal yang sarna berlaku untuk 
sejumlah kasus lain belum lama ini: ke

bakaran pusat pertokoan di Bogor~ ka-
ramnya feri penumpang di dekat Aceh, 

rontoknya jembatan layang Grogol. 1ba-

ratnya memotong jari tangan yang gatal 

atau menambal pelipis dengan balsam 
karen a penyakit dalam yang lebih serius. 

K 
aburnya Eddy Tansil dari penjara 

tidak perlu mengejutkan siapa
pun yang mewaspadai mengapa 

ia dulu bisa masuk penjara yang 

sarna. Kedua peristiwa itu merupakan 

dua adegan dari satu rangkaian kisah 

yang sarna. Ada yang berkomentar, 
Eddy tak mungkin kabur seandainya 

aparatur negara kita bersih. Tetapi jika 
pengandaian itu diberlakukan kon

sisten, Eddy tak akan pernah masuk 

penjara. 1a tidak mungkin dapat, 

kalaupun mau, menggelapkan uang 

negara. Jika tata masyarakat ini 

memungkinkan terjadinya pengge
lapan uang negara spektakuler sebesar 

1,3 triliun, apa yang aneh jika 
terpidana seperti Eddy Tansil bisa 

kabur dengan mulus? 

Baik Eddy Tansil maupun para 

pejabat lembaga pemasyarakatan 

hanyalah sebagian dari pemain di 

garis depan dari panggung sebuah 
sandiwara besar zaman inL 

Mungkin banyak yang masih 
belum tampil. Munculnya Eddy 
Tansil sebagai penjahat besar, 

disertai sejumlah pejabat negara 

yang terlibat dalam kejahatannya 

menandakan bahwa mereka 

sebenarnya bukanlah warga negara 
yang paling hebat, paling cerdas, 
atau paling jahat. 

Mereka baru pantas disebut 
super cerdas dan sekaligus maha 

jahat, seperti yang dikesankan 

liputan media massa, seandainya 

mereka berhasil mengeruk uang 

negara lebih besar dari yang 
diraup Eddy Tansil, tanpa pernah 
masuk penjara seperti Eddy Tansil. 

Bahkan diadili pun tak pernah . 
Sehingga ia tak usah pernah dika
takan buron. Atau dimaki-maki 

publik. 

Apakah di negeri ini ada orang 

yang lebih jahat dan sekaligus lebih 
cerdas daripada Eddy Tansil? Tunggu 
tanggal mainnya. Sejarah akan ber

kisah lebih jauh .. . 

• IImuwan sosial. mukim di Salatiga. 
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