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Sebut namanya tiga kali: sukhoi – sukhoi – sukhoi

Hiruk pikuk yang kian menghimpit semarak
kericuhan pesta demokrasi di negara tercinta,
Indonesia. Dalam beberapa kali putaran
penyelenggaraan pesta pelaksana pemilu kepala
daerah di warnai dengan tindak anarkis dan kericuhan,
berawal dari adanya perusakan baliho, penurunan
spanduk maupun tindak anak kecil kekanak-kanakan
lainnya. Inilah wujud persaingan dalam kancah
perpolitikan yang belum usai dan akan terus
berkepanjangan. Karena pesta, biarlah semua pihak
bisa menawarkan bahagia dalam tawanya.

Tak akan terasa lengkap jika goncangan tidak
menawarkan sisi yang kompleks, dan akan semakin
banyak titik temu untuk mengantar negara berkembang
ini menuju posisi depan, yang adidaya, maupun
adikuasa. Tepat, sebuah lukisan bencana menghibur
kericuhan, memadamkan sejenak cerita luka sebuah
pesta demokrasi, 09 Mei 2012 berkabung dengan
jatuhnya Sukhoi andalan. Gunung Salak dituding-tuding
sebagai gelora keangkeran, pembawa prahara,
penurun kenaasan.

Dan memanglah tidak berlebih, karena kini
saatnya satu kontrol itu kita kembalikan, sebuah
pengendalian dengan pengamatan dan berlanjut
pada gerak pelurusan. Ya, ideal untuk konsepsi
sebuah negara yang baik, dari label berkembang
menuju ke lavel ‘maju’. Bukan hanya mimpi jika
ada sinergisitas dari setiap kalangan atas
pelaksanaan pembangunan.

PENGEMBANGAN SOSIAL MASYARAKAT
(PSM) KAMMI STKS BANDUNG

KAMMI STKS dengan catatan kecil pembaharuan
kini sudah mulai menampakkan taring-taring laju
gerakannya. Selama berjalan 1 bulan, PSM
KAMMI STKS menorehkan prestasi yang cukup
membanggakan.

Setiap hari dari jam 18.00wib sampai 19.30wib
mengadakan program penguatan belajar al
Qur’an dan materi sekolah dengan anak – anak
usia sekolah dasar (SD) di Masjid Al Islah Dago
Jati 1. Dengan koordinator pelaksananya Muh.
Ikhlas Samad (staff PSM KAMMI STKS
Bandung). Selangkah bersama dengan agenda
itu PSM KAMMI STKS Bandung bekerja sama
dengan Yayasan Kesumah mengadakan
penguatan belajar bersama anak-anak jalanan di
daerah Cicadas, setiap hari Ahad pukul 16.00 –
17.30 WIB. Dikoordinatori oleh Dhelta Wilis Sam
Prabawati (Kadept. PSM KAMMI STKS Bandung)

Assalamu’alaikum wr wb

Alhamdulillahirabbil’alamin, Obor 367
untuk edisi kedua di bulan Mei sekaligus
terbitan kedua bisa kembali memberikan
percikan obor bagi rekan penggembara
dan perindu perbaikan. Sobat, masih
terlampau banyak momen kecil yang
menantikan sapuan tangan perjuangan
kita. Tetaplah bergerak kawan, bergerak
dan tuntaskanlah perubahan! Kritik dan
saran dapat teman-teman kirimkan ke:
kammistksbandung@gmail.com.

085720847119 -- Erna
(Humas dan Media KAMMI STKS)

Wassalamu’alaikum

Bergerak tuntaskan perubahan!

UASnya AKTIVIS

STKSSTKS

Oknum 1 : Assalamu’alaykum, ketua,
maaf ya, saya ‘cuti’ dulu di organisasinya,
2 minggu aja koq. Mau fokus ke UAS
dulu. Takut IP jatuh ni,.. Maaf banget ya,
ntar dach, Insya Allah setelah UAS kelar,
bakal balik lagi ke amanah nyang
ditugaskan. Ya – ya – ya .... Please.. 2
minggu saja..

Ketua : Lha, koq gitu? Terus siapa yang
ngurus organisasi? Kita semua kan
memang juga UAS!! Saya juga. Jadi?
ORGANISASI kita CUTI – kan dulu ni?
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INFO KEGIATAN KAMMI
1. SD= Share n’ Discuss Kepenulisan

bersama Greeny Az Zahra as Sekum FLP
Bandung di aula lt.1 STKS. Tanggal 21 Mei
2012 pukul 16.00 – 17.30 WIB

2. Daurah Marhalah 1 KAMMI ITB – STKS di
Sekolah Alam Dago. Tanggal 1 – 3 Juni 2012.
cp: 085722004700
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Wassalamu’alaikumOrganizations want simple things. They
want to be listened. They want to be loved.
The may not even know the words, but they

want their rights to be protected and their
self respect unviolated... [Ern]

Good Luck for your examination.



Sukhoi-sukhoi-sukhoi
“Sebut namaku tiga kali, jika engkau

membutuhkan maka aku akan datang!”. Kalimat
perintah semacam itulah yang biasanya diserukan oleh
satu jin pada majikannya. Wow, serasa ingin tertawa
dalam siang yang penuh dengan tinggi rambatan
teknologi masih mengedepankan suara mistik demikian.
“Pesawat jatuh di lokasi angker dari gunung Salak”.
Sudah tertebak, inilah ciri khas negara yang masih
belajar. Dan mungkin, Indonesia juga termasuk di
dalamnya. Wajar kalaupun kegelisahan dan kelabilan
akan membenarkan statement tersebut. Saat pencarian
di seribu titik dan puluhan jam tidak membuahkan titian
jejak. Saat keputusasaan campur penasaran memaju
mundurkan tekad pencarian. Aneh, tapi itulah konsepsi
dari sebuah peristiwa.

Kamus Sukhoi Terbaru
Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia masih

dengan formulasi terbarunya menerangkan makna
negara adalah kelompok sosial yang menduduki
wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di
bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif,
mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak
menentukan tujuan nasionalnya. Sedikit bercermin
pada prahara Gunung Salak 09 Mei kemarin, Indonesia
menegaskan pada mistis terbaru, paranormal lebih
dikedepankan. Maka Sukhoi tampaknya juga sudah
menawarkan Kamus terbarunya yang dengan lugas
memberikan gambaran tentang makna negara yakni
kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah
tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga
kemistikan dan paranormal yang efektif, mempunyai

Tampaknya rakyat harus jadi Salak, biar
taring-taring itu dipedulikan. Biar taring-taring itu
dipikirkan. Atau masih ada satu opsi yang bisa
dipilih oleh rakyat, kenali dan dekati paranormal,
karena nampaknya suara paranormal adalah
suara kesantunan, dan ultimatum paranormal
masih menjadi wacana jelmaan, yang kuat
menyusup sendi-sendi perubahan Indonesia.
Senyumlah rakyat, karena suatu ketika engkau
akan terlihat ganas atas tindak mengalah yang
selama ini engkau tunda dalam sebuah
pemakluman.

Tragedi Salak sudah menunda gemuruh
pesta demokrasi. Semoga jatuhnya Sukhoi
mengantarkan penyelenggara pesta pada
pemaknaan “taring rakyat lebih tajam dan
beringas daripada taring salak” [Ern]

HOT   ISSUES OF BANDUNG

Kritis di era krisis sudah menjadi keharusan bagi
mahasiswa yang memang mengaku mahasiswa.
Mau jadi apatis, silahkan jika memang tidak berat
untuk melepaskan label ‘agen of change’. Kalau
menghendaki pembaharuan yang berkelanjutan
maka tak sewajarnya pula hanya diam dalam
penantian, menanti perubahan, mengeluhkan
ketidakadilan dan menuntut kebijaksanaan.
Idealnya akan muncul satu pertanyaan baru,
“Siapa promotor penggeraknya?”, kalau bukan
kalian, siapa lagi, Kawan? Maju dan bergeraklah
ke depan.....

kesatuan persepsi, berdaulat sehingga berhak
menentukan tujuan perjalanan dan penetapan
kemistisannya.

Dan memang biasa suatu keadaan yang
diagungkan dan sering serta berulang terjadi maka
ia menjadi satu yang wajar, satu peristiwa yang
biasa dan Indonesia sudah mulai menampakkan
taring amarahnya. Canggihnya teknologi masih
terkalahkan dengan kecanggihan mistik paranormal

Taring Salak – Taring Rakyat
Belum sampai 24 jam kelegaan dimunculkan

oleh petugas SAR akan penemuan pecahan Sukhoi.
Syukurlah Gunung Salak sudah mau mengajak
berdamai dengan Indonesia. Refleksi sejenak akan
garis yang disajikan, sebuah Gunung Salak saat
menampilkan taringnya sudah menggusarkan
semua lini kehidupan masyarakat. Warta berita,
penuh dengan isi dan terpusat pada pencariannya.
Korban sekitar 48 jiwa menjadi taruhan, dan
ternyata memang inilah yang dicemaskan. Dahsyat.
Itu baru satu gunung, yang bernama Gunung Salak.
Dan, selama ini taring rakyat telah menjulur keluar,
mencoba menampakkan pahit suara dan
teriakannya.

Menerangkan dan ingin agar pemerintahan takut
akan amanah yang kemarin dititipkan. Rakyat
menampakkan taring, agar para penguasa sadar
dan gentar dalam penyimpangan, agar kembali
konsisten pada janji kampanye yang mereka
tawarkan saat pesta-pesta demokrasi dulunya. Saat
pemilihan bupati, kepala daerah, kepala negara
maupun legislatif-legislatif lainnya.

Bersama dan turut serta dengan Kesatuan
Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, mari
melangkah:
1. Mengawal sampai tuntas kasus

penggelapan aliran Dana Bantuan Sosial
Bandung sebesar 80 Miliar. Kasus ini
maju ke Pengadilan Negeri mulai tanggal
2 Mei 2012.

2. Menggodok, isi dan terus menyuarakan
aspirasi akan keberadaan tawaran
Rancangan Undang-Undang Pendidikan
Tinggi yang terhitung dari bulan April
2012 kemarin sudah diwacanakan serta
dibahas di kursi legislatif dan segenap
jajaran terkait.

3. Mewacanakan penyikapan atas adanya
Rancangan Undang-uncang Keadilan
dan Kesetaraan Gender yang belum
mencapai pusaran final. Banyak pasal
yang simpang-siur dan ambigu dan
memberikan kesan ‘peluang lebar’ bagi
penyimpangan dan pelanggaran segala
norma.

 Point demi poin tersebut hanya sekilas
informasi ‘kebisingan sosial
pemerintahan’ yang menantikan gema-
gema perhatian dari para penggagas
perubahan, siapa lagi jika tidak
MAHASISWA?
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